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چکيذُ
و پالکصیس جرهیم
در ایً جرلیق شد کتّدوال در دوران شاخث در ىدل
ةرگظحی طده و فظار آب ذفره¬ای ،جٍض¬ُا در ةدٌَ و ٌظصث ةا دادهُای اةزاردكیق ىلایصَ
طده اشث .ةا جّحَ ةَ جعاةق ةاالی ٌحایج ىدلشازی و رفحارٌگاری ىیجّان گفث اٌحخاب
ىػاند اغهی ىدل¬ُای رفحاری االشحیک پالشحیک ةرای ةدٌَ و پی و فیهحر و ىدل رفحاری
و خاك شخثطٌّده در ةدٌَ و ىُّر-کهيب
االشحیک خعی ةرای الیَ جزریق ،در
در پیدر پالکصیس ،ةَ ظّر ىٍاشتی جّاٌصحَ رفحار شد را پیضةیٍی ٌياید ىدل خاك شخث
طٌّده در ٌرمافزار پالکصیس ُيخّاٌی ةِحری را ٌصتث ةَ ىدل االشحیک-پالشحیک ارائَ
کرده اشث .ىلعع طياره  19در کیهّىحراژ  0+660واكع گردیده ،ىی جّاٌد ةػٍّان اونیً ىلعع
ةخض ىیاٌی ةدٌَ شد ىّرد ةررشی كرار گیرد .ةیظحریً ٌظصث جخيػی ةدٌَ و پی ایً ىلعع
در دوران شاخث شد  1850ىیهیيحر ةّده اشث .ةَ غتارجی ٌظصث اخحالفی ىػادل 583
ىیهیيحر در ةیً ایً ىلعع و ىلعع طياره  14ةرای پی شد كاةم اشحٍاد اشث .ارزیاةی ایً
ٌحایج در کٍار ُو ىّید ایً ىِو اشث کَ جغییرطكم ُای كائو ةدٌَ شد از شيث حٍاذیً ةَ
شيث ىلاظع ىیاٌی افزایض یافحَ اشث کَ ُر دو ٌرم افزار ةكار رفحَ در ایً ىلانَ آن را جایید
ىی کٍٍد.
ٍاشگاى کليذي :شد خاکی ،شد کتّد وال  ،پالکصیس ٌ ،ظصث.
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هقذهِ
در اوایم كرن ةیصحو اٌدازهگیریُای کٍحرنی ةػد از شاخث روی شدُای خاکی ةعّر ىردود غّرت ىیگرفث کَ ةػضی از آٌِا ةػّرت
ةررشیُای جّپّگرافی ةّده اشث .ةا ةیظحر طدن ارجفاع شدُا و دكیقجر طدن فرآیٍد ظراذی ،جكٍیکُای اٌدازهگیری ةِتّد یافحَ و جتدیم ةَ
یک ةخض اشاشی در ىٍِدشی پروژه و ُيچٍیً در ارزیاةی ایيٍی شدُا گردید پیظرفثُای غّرت گرفحَ در ظّل شی شال گذطحَ در زىیٍَ
اةزار دكیق ،رفحارٌگاری ىصحير شاخحار شدُا را ىيكً شاخحَ اشث .رفحارٌگاری شاخحار شد دو ىزیث غيده را دارد :اوالا در شالُای اونیَ
شاخث شد ،رفحار شد ٌظاندٍُده چگٌّگی رفحار آن در آیٍده ىیةاطد .ةَ ایً جرجیب فِو حٍتَُای ةٍیادی ظراذی شد را راذثجر ىیکٍد.
ثاٌیاا در ظّل دوره ةِرهةرداری از شد ،ةا رفحارٌگاری اظالغات ىّرد ٌیاز حِث ایيٍی شد و ةِرهةرداری ىّثر در اخحیار ادارهکٍٍدگان كرار ىی-
گیرد .جخِیزات و اةزارُای کَ ٌػب طدهاٌد ،جغییر طكم ،ذاالت و ىّكػیث داخهی ىػاند ةدٌَ و شد را در اثر ةارُای اغيال طده ٌظان ىی-
دٍُد .ةا کٍار ُو كرار دادن دادهُا در ظّل زىان ىیجّان رفحار گذطحَ شد را ٌظان داد کَ روشُای گٌّاگٌّی در زىیٍَ جرهیم و جفصیر و
اشحفاده از ٌحایج آٌِا ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث  .ذكیيی خاٌصر و ُيكاران (.)1392
ایيٍی و غيهكرد یک شد ةاید در ذیً شاخث ،اونیً آةگیری و در دوران ةِره ةرداری کٍحرل طّد .اونیً دوره آةگیری اذحياالا
ةرراٌی جریً زىان در ظّل غير شد اشث .ةا افزایض شعد ىخزن ىیزان آةگذری از پی و ةدٌَ شد ىّرد ارزیاةی كرار ىی گیرد .جٍض ُای
ایخاد طده و ٌیز فظار آب ىٍفذی در ةدٌَ ةا جّحَ ةَ جراز آب و اٌدازه گیری آٌِا ةا اةزار دكیق درایً دوره از اُيیث ویژه ةرخّردار اشث
رفحار غیرخعی و غیر ارجخاغی ىػاند شدُای خاکی در ةارگذاری و ةارةرداری و در ذانث زُكظی طده یا زُكظی ٌظده اشحفاده از ىدل
ُای رفحاری کَ كادر ةَ ىدل شازی رفحار ُرچَ دكیق جر خاك را ةاطٍد ،ضروری ىی شازد .ةهّری و ىتیٍی زاد(.)2010
در زىیٍَ رفحارشٍخی شدُای خاکی و ىدل ُای رفحاری در ایران در چٍد شال اخیر ةررشی و جرلیلاجی غّرت گرفحَ اشث کَ از
آن حيهَ ىی جّان ةَ ىّارد زیر اطاره کرد.
ذػیرچیان  ،گهيایی و ضیاء جتار اذيدی ( ،)Hasirchian et al, 2009ىلایصَ غددی ىدل ُای انيان ىردود و جفاضالت
ىردود در جرهیم ضریب اظيیٍان پایداری طیرواٌی ُا را ةررشی کردٌد .ةَ ایً ٌحیخَ رشیدٌد کَ دكث ةیظحر انيان ىردود در ىلایصَ ةا
جفاضالت ىردود اشث و حّاب ُای ىرافظَ کاراٌَ جری را ٌحیخَ ىی دُد.
ُيحی و ةرخّرداری ( )Hemati & Barkhordari, 2006ةا ٌرم افزار پالکصیس ةَ رفحارشٍخی شد طیریً دره در اٌحِای
شاخث پرداخحٍد .خروحی ٌرم افزار ةا داده ُای ىٍِدشی اةزار دكیق ىلایصَ و وضػیث غيهكرد شد را ىّرد ارزیاةی كرار دادٌد .ةررشیُا
ٌظان دادٌد ٌرم افزار رفحار شد را ةَ خّةی ىدل ٌيّدهاٌد و ٌظصث ُا و ضرایب فظار ذفرهای وكّس زدگی در اٌحِای شاخث در ىردوده
ىخاز كرار ىی گیرد کَ ایيٍی شد را در زىان ىزةّر جضيیً ىیکٍد.
حِاٌی  ،گهيایی و ضیاء جتار اذيدی ( ،)Jahani et al, 2010پایداری شدآشفانث ُصحَ ای ىخیران را در دو ذانث اشحاجیكی و
دیٍاىیكی ةررشی کردٌد .ةَ ایً ٌحیخَ رشیدٌد کَ ٌحایج ذاغم از آٌانیز ةرگظحی شد ةا اةزار دكیق جعاةق خّةی ةاُو دارٌد .و شد در ةراةر
زنزنَ ُای اغيانی ایيً اشث.
در اٌخام ایً جرلیق از ٌرم فزار geo studioاشحفاده طده اشثُ .يچٍیً ُدف اٌخام آٌانیز جغییر طكم و جراوش شد اشث .نذا
ُيچٍیً از ةرٌاىَ  SIGMA/Wکَ از زیرىخيّغَُای ٌرم افزار ُ GEO-SLOPEصحٍد ،اشحفاده طده اشث .ةرٌاىَ SIGMA/Wیک
ةرٌاىَ احزای ىردود اشث کَ ىیجّان از آن ةرای جرهیم جغییر طكم و جٍض در شازهُای خاکی اشحفاده کرد .در ایً ةرٌاىَ ىی جّان یک جرهیم
جغییر طكم االشحیک خعی شاده ةا یک جرهیم جٍض ىّثر االشحّپالشحیک غیرخعی پیظرفحَ را ىّرد ةررشی كرار دادٍُ .گاىی کَ
ةَ ةرٌاىَ ىحػم ىیطّد ،ىیجّان جّنید و اجالف فظار آب ذفرهای را در یک شازه خاکی و در اثر ةارُای وارده ىدل ٌيّد .ةَ ظّرکهی ،در جرهیم
و ظراذی شدُای خاکی ،فرض ىدلشازی کم شازه دریک ىرذهَ غیر واكػی ىیةاطد ،ةَ ُيیً ىٍظّر ةاید از كاةهیث شاخث ىرذهَای ةِره
حصث
ةَ ىٍظّر شاخث ىرذهَ ای شدکتّدوال ،اةحدا وضػیث كتم از طروع شاخث ةَ غٍّان طرایط اونیَ ىػرفی طده و ةَ جدریج کم شازه
ایخاد گردید .ةا جّحَ ةَ زىان واكػی احرای خاکریزی ةدٌَی شد در ُظث الیَ ىدل گردیده ،جا ةَ ارجفاع ىػیً جاج رشیده اشث .ةدنیم اُيیث
پیضةیٍی رفحار خاك از ٌظر ىیزان جغییر طكم در شازه خاکی و جغییرات اضافَ فظار آب ذفرهای ةررشی ىدلُای رفحاری ضروری ىیةاطد.
چرا کَ ىدلُای رفحاری ارجتاط ةیً جٍض و کرٌض را ةركرار ىیکٍٍد ،جرلیلات ةیظحر درایً زىیٍَ ىیجّاٌد ةَ پیضةیٍیُای دكیقجر رفحار
شازهُای خاکی ةیاٌخاىد در ایً جرلیق شػی ةر آن ةّده اشث کَ شد ةا ىدل ُای رفحاری االشحیک– پالشحیک و االشحیک غیر ُيگً،
االشحیک غیر خعی ،االشحیک خعی جرهیم غددی گردد جا یک ىدل رفحاری ةا پاراىحرُای واكع ةیٍاٌَ ةرای شد خاکی ایده آل اٌحخاب گردد.
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هَاد ٍ رٍش ّا
هعرفی سذ
شد کتّد وال ُيگً و دارای فیهحر و زُكض ىایم اشث .ىخزن آن خارج از ذّضَ ی آةریز اغهی اشث ،ظّل جاج 1372ىحر و
ذداکثر ارجفاع از پی33.25ىحراشث .ارجفاع از ةصحر 30.5ىحر و ُو چٍیً جراز ةصحر شد 162ىحر از شعد دریا و ذداكم جراز آب در
ىخزن 171ىحر از شعد دریا و ٌیز ذداکثر جراز ٌرىال آب 188.25ىحر از شعد دریا اشث .جراز جاج شرریز 189.6ىحر از شعد دریا و جراز
جاج شد 192.25ىحر از شعد دریا اشث .ضخاىث در پی 10ىحر و آب كاةم جٍظیو شانیاٌَ ذدود  55ىیهیّن ىحر ىكػب اشث در طكم1
ىلعع جیپ غرضی ةدٌَ شد کتّدوال ٌظان داده طده اشث.

ضکل  - 1هقطع تيپ عرضی تذًِ سذ کثَدٍال

سيستن اتسار دقيق ٍ هقاطع هختلف سذکثَدٍال
طكم طياره  2حاٌيائی شیصحو پیزوىحریک (پیزوىحرُای انكحریكی) و فظارشٍخی خاك را در ىلعع ٌ 19ظان ىی دُد درایً
ىلعع(ىلعع  ) 19از ةدٌَ شد درکم  11پیزوىحر انكحریكی ةَ جرجیب  3پیزوىحر در داخم ةدٌَ شد ،یک پیزوىحر در ذدفاغم پی و ةدٌَ شد
و  7پیزوىحر در داخم پی شد ىدٌظر كرار گرفحَ اشث
در ىّرد جغییرطكهِای افلی و كایو (ٌظصث) ةدٌَ و پی ،از داده ُای ٌظصث شٍخی و اٌرراف شٍخی پروژه ىّرد اشحفاده طده اشث.
ةرای دشحیاةی ةَ جغییرطكهِای افلی و كایو (ٌظصث) ةدٌَ و پی  ،اٌرراف شٍج ُای كائو ةَ ُيراه غفرات ىغٍاظیصی ٌظصث شٍخی در
ىلاظع ىخحهف ةدٌَ شد ةكار رفحَ اشث .در طكم 2حاٌيایی اةزار دكیق شدکتّدوال در ىلععٌ 19ظان داده طده اشث.

ضکل  -2هقاطع هختلف سذ کثَد ٍال ٍجاًوایی اتسار دقيق سذکثَدٍال در هقطع19

رویکردوای پژووشی در مىندسی عمران و معماری ،شماره  ، 4بىار  ،9316ص 9 -93
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

هذلسازي عذدي
هذل هَّر-کَلَهة
ایً ىدل طاىم پٍج پاراىحرورودی اشث .پاراىحر ُای ىدول یاٌگ و ضریب پّاشّن ةرای االشحیصیحَ خاك و چصتٍدگی و زاویَ
اغكاك داخهی خاك ةرای پالشحیصیحَ خاك و زاویَ اجصاع اشث .ىدل ىُّرکهيب یک جلریب ىرجتَ اول ازرفحارشٍگ یاخاك را ٌظان ىی
دُد .پیظٍِاد طده اشث کَ ایً ىدل ةرای جرهیم اونیَ ازىصانَ اشحفاده طّد .ىدل ىُّر -کّنيب از شاده جریً ىدنِای رفحاری خاك ىی
ةاطد و از آٌخایی کَ در ایً ىدل اکثر پاراىحرُای اشاشی خاك ،اغو ازخيیری وکظصان وحّد دارد ةرای ىدل کردن اکثر ذاالت رفحاری
خاك ىٍاشب ىی ةاطد .ىفِّم پالشحیصیحَ اغّالا ةَ کرٌض ُای غیركاةم ةرگظث ىرةّط ىی طّد .ایً ىدل ةَ دنیم شادگی و غدم ٌیاز ةَ
پاراىحرُای ىحػدد ،در ةصیاری از جرلیلات ىّرد اشحفاده واكع ىی طّد .ىفِّم پالشحیصیحَ اغّالا ةَ کرٌض ُای غیركاةم ةرگظث ىرةّط ىی
طّد .ةَ ایً ىٍظّر یک جاةع جصهیو جٍض-کرٌض ةَ غٍّان یک شعد در فضای جٍض ُای اغهی ىػرفی ىی طّد جا ٌلاط پالشحیک را ةحّان
ارزیاةی کرد .ةدیِی اشث ٌلاظی داخم شعد جصهیو رفحار ارجخاغی کاىم دارٌد.
هذل سخت ضًَذُ)( HS
در ایً ىدل اثر خزش یا ٌظصث ثاٌّیَ کَ ىػيّالا دردرازىدت اجفاق ىی افحد درٌظر گرفحَ ٌيی طّد .ةدیِی اشث ةا جّحَ ةَ ایٍكَ
در ظّل شاخث ىػيّالا ٌظصث ُای اونیَ اجفاق ىی افحد ىدل شخث طٌّده کارآیی ةِحری ىی جّاٌد داطحَ ةاطد ایً ىدل رفحارخاك را
درىردوده االشحیک ةااشحفاده ازىدل ُایپرةّنیک  ،طتیَ شازی ىی کٍد ایً ىدل طاىم شخث طٌّده فظاری ىی ةاطد کَ ةرای طتیَ شازی
جراکو ةرگظث ٌاپذیر خاك جرث فظار اونیَ ةَ کار ىی رود و ُو چٍیً ةرای طتیَ شازی رفحارىاشَ وطً وُو ةرای اٌّاع ٌرم جر خاك ُياٌٍد
شیهث ُا و رس ُا ةَ کار ىی رود پاراىحرُای ىظحرك ایً ىدل ةاىدل ىُّرکّنيب غیرشخث طٌّده غتارجٍد از چصتٍدگی ،زاویَ ی اغعكاك
داخهی ،زاویَ ی اجصاع پاراىحرُای پایَ شخحی خاك غتارجٍد از شخحی شكاٌحی درآزىایض شَ ىرّری اشحاٌداردزُكظی طده ،شخحی ىياشی
ةرای ىرذهَ اونیَ ةارگذاری جركیيی ادئّىحری ،جّان واةصحگی شخحی ةَ شعد جٍض پاراىحرُای پیظرفحَ شخحی ةارةرداری ةارگذاری ىخدد،
ضریب پّاشً ةرای ةارذانث ةارةرداری ةارگذاری ىخدد ،جٍض ىتٍا ةرای شخحی ُا ،ىلدار ةرای خاك جركیو غادی یافحٌَ ،صتث گصیخحگی،
ىلاوىث کظظی ،ضریب جغییرچصتٍدگی ىاٌٍد ىدل ىُّرکّنيب

ضکل  -3تعریف تراي ًتایج آزهایص سِ هحَري زّکطی ضذُ

ةا فظار ىردود طده افزایض ىی یاةٍد ،ةٍاةرایً الیَ ُای غيیق
و ىدول ةارگذاری اونیَ
ةرای خاك ُاُ ،ر دو ىدول ةارةرداری
خاك ةَ داطحً شخحی ةزرگحر از الیَ ُای کو غيق جر ىٍخر ىی طٌّد .غالوه ةر ایً ،شخحی ىظاُده طده ةَ ىصیر جٍظی کَ آن را ُدایث ىی
کٍد ةصحگی دارد .شخحی ةارةرداری و ةارگذاری ىخدد ةصیار ةزرگحر از ةارگذاری اونیَ اشث.
هطخصات هصالح سذکثَدٍال
ىظخػات ىػاند جظكیمدٍُده شد کتّدوال کَ طاىم چِار ةخض اغهی فیهحر و پّشحَ و پی و الیَ جزریق اشث ،در حدول 1و2و3
آورده طده اشث .در واكع شد ةَ وشیهَ شَ ىدل آٌانیز طده اشث .ىلادیر وزن ىخػّص ىرظّب و وزن ىخػّص از آزىایض جراکو ةَدشث
آىده اشث .پاراىحرُای رفحاری خاك در ایً حدول از آزىایظات شَ ىرّری روی ٌيٌَُّایی کَ ةا ُيان وزن ىخػّص ىرظّةث جِیَ طده
ةّدٌد ةَ دشث آىده اشث .آزىایظات روی ىػاند ةخضُای گٌّاگّن شد ُو در فاز ىعانػاجی و ُو در زىان شاخث اٌخام طده اشث .در
ظّل شاخث در غّرت ىظاُده ُرگٌَّ جغییر اذحيانی در ٌّع خاك ىٍاةع كرضَ ،آزىایظات ظتق ٌظر ىظاور اٌخام و پاراىحرُای اٌدازهگیری
طده ىخدداا کٍحرل طدٌد
در ایً جرلیق اظالغات حيع آوری طده جّشط اةزار دكیق در چِار شال ىحّانی از شال  87جا شال  91کَ زىان ىراذم پایاٌی شد
ىی ةاطد ةاٌحایج ذاغم از ىدل شازی غددی ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث .ایً ىلایصَ در یكی از ىلاظع ىیاٌی شد کتّدوال (ىلعع )19

رویکردوای پژووشی در مىندسی عمران و معماری ،شماره  ، 4بىار  ،9316ص 9 -93
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

کَ دارای اةزار دكیق ىی ةاطد ،ةیً داده ُای اةزار دكیق و ىدل ٌرم افزاری اٌخام طده اشث .ةرای جعاةق داده ُا ٌلعَ ای واكع در ىرّر شد
کيی ةاالجر از پی شد ،در ٌظر گرفحَ طده و ٌحایج ذاغم از اةزار دكیق و ٌرم افزار ةاُو در یک جرهیم ةرگظحی جلریتا یكی طده اشث ایً
جرهیم ُيراه ةا شػی و خعا ةّده کَ ةَ ىِارت کارةر ةرای ذػّل ٌحیخَ در زىان کيحر ،ةصحگی دارد .پس از شػی و خعا ةا آٌانیز ةرگظحی
ىلادیر زیراز ىظخػات ىػاند در ىدل ُای رفحاری ىرةّظَ ةدشث آىَ اشث.
جذٍل  -1هطخصات هصالح در هذل رفتاري سخت ضًَذُ ٍ هَّرکلوة
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جذٍل  -2هطخصات تکويلی هصالح در هذل رفتاري سخت ضًَذُ
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جذٍل  -3هطخصات هصالح در ًرم افسار زیَ استذیَ

هذل سازي عذدي در ًرم افسارGeostudio
ٌرم افراز  Geostudioاز حيهَ ةرٌاىَُای ژئّجكٍیكی ىتحٍی ةر انيانُای ىردود ةّده و از ظریق آن ىیجّان آٌانیزُایی از كتیم
جٍض -کرٌض ،حریان ،جراوش ،پایداری طیبُا ،آٌانیز دیٍاىیكی و ُيچٍیً طرایط افث شریع را ةررشی کرد .ایً ٌرمافزار طاىم كصيثُای
 SIGMA/Wةرای آٌانیز جٍض-کرٌض  ، SEEP/Wةرای آٌانیز حریان و جراوش  SLOPE/Wةرای آٌانیز پایداری طیب،
 QUAKE/Wةرای آٌانیز دیٍاىیكی ،ةر خاك اشث .الزم ةَ ذکر اشث کَ کهیَ كصيثُای ایً ٌرمافزار ةَ غیر از  SLOPE/Wاز روش
انيان ىردود اشحفاده ىیکٍٍد و جٍِا در ایً ةخض از ٌرمافزار ،روشُای جرشیيی ةكار گرفحَ طده اشث ةرٌاىَ SIGMA/Wیک ةرٌاىَ
احزای ىردود اشث کَ ىیجّان از آن ةرای جرهیم جغییر طكم و جٍض در شاز هُای خاکی اشحفاده کرد .در ایً ةرٌاىَ ىیجّان یک جرهیم جغییر
طكم االشحیک خعی شاده جا یک جرهیم جٍض ىّثر االشحّپالشحیک غیرخعی پیظرفحَ را ىّرد ةررشی كرار دادٍُ .گاىی کَ
ةرٌاىَ SIGMA/Wةَ ةرٌاىَ ىحػم ىیطّد ،ىیجّان جّنید و اجالف فظار آب ذفرهای را در یک شازه خاکی و در اثر ةارُای وارده ىدل ٌيّد
آًاليس تٌص -تغيير ضکل سذ خاکی ّوگي تا استفادُ از ترًاهِيSIGMA/W
ایً ةخض از ٌرمافزار ىرةّط ةَ آٌانیزُای جٍض -کرٌض ،جٍض درحا ،و جركیو اشث کَ ىیجّان از ایً ظریق جٍضُای کم و ةیً
ذرهای و فظار آب ذفرهای را ةدشث آورد و از ظریق آن جغییر طكمُای ذاغم در خاك را ىظاُده کرد .در ایً ةخض از ٌرم افزار جرهیم
یک شد خاکی ُيگً ىعاةق انگّی زیر اشث
 -1آٌانیز جٍض  -جغییرطكم پی پیض از احرای خاکریز و ةررشی جغییرات پاراىحرُایی ٌظیر جٍضُای كائو و افلی کم ،ةیً ذره ای
و فظارآب و ٌظصث ةا غيق.
 - 2ةررشی جغییرات پاراىحرُای ىذکّر ةَ روش دشحی و ارزیاةی غرث ٌحایج.
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 -3ةررشی جغییرات پاراىحرُای فّق پس از احرای ُظث الیَ خاکریزی و ىلایصَی ٌحایج فّق ةا اةزار دكیق شد و جرهیم ٌحایج آن.
ةرای جرهیم جٍض-کرٌض شدُای خاکی و خاکریزه ای ىػيّال ااز روش احزای ىردود ةَ غّرت دو ةػدی در طرایط کرٌض غفرَای کَ
ىّحب شاده طدن ىراشتات گظحَ اشحفاده ىیطّد .جرلیلات ٌظان داده کَ جرهیم دو ةػدی شدُای خاکی کَ دارای ٌصتث ظّل جاج ةَ
ارجفاع ةزرگی دارٌد ،دارای جلریب خّةی از واكػیث اشث .جٍِا در ىّرد شدُایی کَ در دره ُای جٍگ شاخحَ ىی طٌّد و اذحيال پدیده
كّشی طدن وحّد دارد ،اشحفاده ازجرهیم شَ ةػدی جّغیَ طده اشث ةَ ىٍظّر جرهیم جٍض-کرٌض شد کتّدوال از ٌرم افزا SIGMA/W
کَ ةر اشاس روش احزای ىردود كادر ةَ جرهیم جٍض-جغییر طكم و پایداری شازهُای ژئّجكٍیكی درذانث کرٌض غفرَ ای و ٌیز ىراشتَ
حریان آب در ایً گٌَّ شازه ُاشث ،اشحفاده طده اشث.
ًحَُ هذل سازي عذدي در ًرم افسارGeostudio
ةرای جيام خاكُای ىػرفی طده ىدل رفحاری ىٍاشب در ٌظر گرفحَ ىیطّد .طرایط ىرزی درٌظرگرفحَ طده ةرای ىدل ةَ ایً غّرت
اشث کَ ةرای جكیَ گاهُای حاٌتی ذرکث در حِث افلی ،و ةرای کف پی ذرکث در دو حِث افلی و كائو ىردود گردیده اشث و ةلیَ ٌلاط ٌیز
آزاد ىیةاطٍد .در طكمُای 5و 6ظیف جغییرات جٍض کم و فظار آب ذفرهای در ىلعع 19ذاغم ازجرهیم  Insitiueجّشط ٌرم افزار ٌيایض
داده طده اشث جرهیم Insitiueیک جرهیم اونیَ از طرایط پی كتم از خاکریزی را ٌظان ىیدُد .طكم  4ىض ةٍدی وطكم  5ظیف
جغییرات جٍض کم اونیَ ىراشتَ طده ازجرهیم  Insitiueرا ٌظان ىی دُد.

ضکل ٌّ -4ذسِ هذل ٍ هصتٌذي هقطع 19در ًرم افسار Seep/w

ضکل -5طيف تغييرات تٌص کل اٍليِ هحاسثِ ضذُ ازتحليل Insitiue

ضکل -6طيف تغييرات فطار آب حفرُاي اٍليِ هحاسثِ ضذُ ازتحليل Insitiue

رًٍذ خاکریسي در ًرم افسار Geostudio
طكم  7روٌد خاکریزی در ٌرمافزار را ٌظان ىیدُد.

ضکل –7رًٍذ خاکریسي هقطع  19در ًرم افسارSeep/w
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ًحَُ هذلسازي عذدي در ًرم افسار  plaxisدٍ تعذي
ةا ایً ٌرمافزار ىیجّان خاکترداری و خاکریزی ىرذهَای ،طرایط ةارگذاری و طرایط ىرزی ىخحهف را ةا اشحفاده از انيانُای ىثهثی
 6گرهای و  15گرهای ىدلشازی ٌيّد ٌرمافزار ىزةّر كادر ةَ طتیَشازی رفحار غیر خعی و واةصحَ ةَ زىان خاك و ٌیز جرهیم شد در دوران
شاخث و ٌیز در دوران ةِرهةرداری ةا در ٌظر گرفحً فظار آب ىٍفذی اشثُ .يچٍیً جرهیم پالشحیک ،شاخث ىرذهَای و جرهیم دیٍاىیكی
ةا ایً ٌرمافزار ىيكً اشث .ةرای جرهیم شد کتّدوال از دو ىدل ىُّر-کهيب و شخث طٌّدهگی اشحفاده طده اشث .ةرای اٌخام جرهیمُای
غددی جٍض-کرٌض ةَ دنیم شازگاری ٌحایج ٌرمافزار افزار پالکصیس در ىریطُای خاکی از ایً ٌرمافزار اشحفاده طده اشث .در شاخث ىض
از انيانُای  15گرهای ةرای ىدل کردن جّده خاك اشحفاده طده اشث .ةر ُيیً اشاس ،اٌدازه ریز ةرای ىدل کردن اٌدازه طتكَ انيانُا در
ٌظر گرفحَ طده اشثُ .يچٍیً ةرای ذذف طرایط ىرزی از ُر ظرف ةصحرذداكم  2ةراةر غرض ىاکزیيو ةدٌَ از جّده خاك ىدل طده و ةا
ىرز ىٍاشب حایگزیً طده اشث .ةَ وشیهَ ایً ٌرمافزار شاخث الیَ الیَ و ىرذهَای شد ىدل طده و پدیده جركیو طتیَشازی طده و
جرهیمُای غددی در دو ىریط جٍض کم و جٍض ىّثر اٌخام گرفحَ اشث .در طكم ٍُ 8دشَ ىدل و ىضةٍدی ىلعع  19شد ةَ ىٍظّر
اٌخام جرهیمُای غددی ةرگظحی ارائَ طده اشث .در ایً جرهیم اظالغات حيعآوری طده جّشط اةزار دكیق در شَ شال ىحّانی از شال  87جا
شال  90کَ زىان ىراذم پایاٌی شد ىیةاطد ةا ٌحایج ذاغم از ىدلشازی غددی ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث .ایً ىلایصَ در یكی از
ىلاظع ىیاٌی شد کتّدوال (ىلعع  )19کَ دارای اةزار دكیق ىیةاطد ،ةیً دادهُای اةزار دكیق و ىدل ٌرمافزاری اٌخام طده اشث .ةرای جعاةق
دادهُا ٌلعَای واكع در ىرّر شد کيی ةاالجر از پی شد ،در ٌظر گرفحَ طده و ٌحایج ذاغم از اةزار دكیق و ٌرمافزار ةا ُو در یک جرهیم
ةرگظحی جلریتاا یكی طده اشث در اداىَ در ٌرمافزار  16فاز ىراشتاجی ةرای خاکترداری و خاکریزی ىلعع شد ةَروش شاخث ىرذهَای
جػریف طد.

ضکلٌّ -8ذسِ هذل ٍ هصتٌذي هقطع 19

ضکل  –9رًٍذ خاکریسي هقطع  19در ًرم افسار پالکسيس

ًتایج ٍتحث
ًتایج حاصل از ًرم افسار ٍ Geostudioپالکسيس
در طكم ُای زیر خروحی ذاغم از دو ٌرم افزار ارایَ طده اشث.ایً ٌرم افزار ةا گرافیک كّی کَ دارٌد كادر ةَ ىراشتَ پارىحرُای
ىحفاوت خاك در ىلاظع ىخحهف شد ُصحٍد.

ضکل  -11تَزیع فطارآب حفرُاي تذًِ درآخریي هرحلِ خاکریسي هقطع 19

ضکل -11تَزیع ًطست در خاکریس ٍ پی سذ درآخریي هرحلِ خاکریسي هقطع 19
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ضکل -12تَزیع تٌص کل افقی در خاکریس ٍپی سذ درآخریي هرحلِ خاکریسي هقطع19

ضکل -13تَزیع فطارآب حفرُاي درآخریي هرحلِ خاکریسي هقطع ( 19هذل خاک سختضًَذُ)

ضکل  -14تَزیع ًطست در هقطع  19سذ درآخریي هرحلِ خاکریسي (هذل خاک سختضًَذُ)

تررسی فطار آب حفرُ اي
ىِيحریً غّاىهی را کَ ةایصحی دائو در دوران شاخث ةررشی کرد فظار آب ىٍفذی ،جٍضُای ایخاد طده و ٌظصث اشثٌ .ظر ةَ
ایٍكَ ةرای احرای ةدٌَ شد رظّةث خاك ذّانی رظّةث ةِیٍَ و درغد جراکو ذدود  98درغد اشثٍُ ،گام ىحراکو کردن ،خاك ذانث پیض
جركیو یافحَ پیدا ىیکٍد و ىيكً اشث فظار ىٍفذی ىٍفی درةدٌَ ةَ وحّد آید طكم 15وضػیث جغییرات فظار آب ذفرهای ىلعع 19-19
شد ذاغم از اةزار دكیق و آٌانیز ةرگظحی را ٌظان ىی دُد.

ضکلٍ -15ضعيت تغييرات فطار آب حفرُاي هقطع  19-19سذ حاصل از اتسار دقيق ٍ آًاليس ترگطتی

ُياٌعّرکَ در طكمُای ةاال دیده ىیطّد ،ةا شاخث ىرذهَای ةَ غهث افزایض ذخو شرةار ىلدار فظار آب ذفرهای در ذال افزایض
اشث .پیزوىحرُای واكع در ىرّر شد غدد ةیظحری را ٌصتث ةَ پیزوىحرُای ةاالدشث و پاییًدشث شد ٌظان ىیدُد .کَ غهث آن ایً اشث
کَ شد در ذیً اٌخام خاکریزی آةگیری ٌیز طده اشث و ةَ غهث دور ةّدن پیزوىحرُای واكع در پاییً دشث ىرّر شد از آب ٌفّذی در شد
غددی کيحری را ٌصتث ةَ شایر پیزوىحرُا ٌظان ىیدُد ،اىا جفاوت آن كاةم ىالذظَ ٌیصث .ىاکزیيو افزایض فظار آب ذفرهای در ةخض
ىرکزی اجفاق ىیافحد کَ در آن فظار شرةار ةیظحر و جأثیرات ٌاطی از زهکظی ىػاند فیهحر ذداكم اشث .ضریب فظار آب ذفرهای طاخع
ىِو در ارزیاةی فظار آب ذفرهای اشث ،از ىراشتَ ٌصتث فظار آب ذفرهای ثتث طده ةَ فظار خاك اٌدازهگیری طده ،ىیجّان ضریب را
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ةرای دوران شاخث در دو ىّكػیث ةاالدشث و ىرّر شد ایً ىلعع جػییً ٌيّد ضریب فظار آب ذفره ای ; ٌصتث فظار آب ذفره ای ثتث
طده جلصیو ةر فظار خاك اٌدازه گیری طده
()7
فظار كائو خاك از ذاغم ضرب وزن ىخػّص خاك ضرب در ارجفاع خاکریزی ةدشث ىیآید .ثتات ٌصتی ضریب فظار آب ذفرهای
در ظّل غيهیات خاکریزی و ٌیز كتم و ةػد از آن آةگیری شد ٌظاندٍُده ىٍاشب ةّدن شرغث غيهیات خاکریزی و غیر ىرحيم ةّدن ةروز
پدیده طكصث ُیدرونیكی اشث .طكم 16وضػیث جغییرات پاراىحر ىلعع  19-19در ٌلعَ ٌظان داده طده در ةدٌَ شد را ٌظان ىیدُد،
ُياٌعّر کَ در طكم 16دیده ىیطّد ىلدار آن کيحر از  0/40اشث .در ىخيّع ،ایً ىردوده جغییرات در رٌج ىخاز كرار دارد.

ضکل ٍ -16ضعيت تغييرات پاراهتر  Ruهقطع 19-19در هحَر سذ حاصل از اتسار دقيق ٍ آًاليس ترگطتی

ضکل -17تغييرات فطار آب حفرُاي پيسٍهتر ٍ هذل رفتاري (آًاليس ترگطتی) در رقَم هختلف خاکریسي هقطع 19

تررسی تٌص کل خاک
اغّالا جٍض شٍجُایی کَ در شدُای خاکی ٌػب ىیطٌّد فلط جٍضُای غيّدی را اٌدازهگیری کرده و كادر ةَ اٌدازهگیری جٍض-
ُای ةرطی ٌیصحٍد .در ذانث کهی ةر اشاس رواةط ىكاٌیک حاىدات ٍُگاىی کَ ىلادیر جٍضُای غيّدی در یک ٌلعَ و در شَ حِث
دنخّاه ىظخع ةاطٍد جٍضُای اغهی را در آن ٌلعَ ىیجّان ىراشتَ کرد طكمُای  18و  19وضػیث جغییرات جٍض کم ةا زىان شاخث
و جراز خاکریزی در ىلعع  19ذاغم از اةزار دكیق و آٌانیز ةرگظحی را ٌظان ىیدٍُد .طكم  18وضػیث جغییرات جٍض کم ةا زىان شاخث
ىلعع  19ذاغم از اةزار دكیق و آٌانیز ةرگظحیرا ٌظان ىی دُد.

ضکل ٍ -18ضعيت تغييرات تٌص کل تا زهاى ساخت هقطع  19حاصل از اتسار دقيق ٍ آًاليس ترگطتی
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ضکل ٍ -19ضعيت تغييرات تٌص کل تا ارتفاع خاکریسي هقطع  19حاصل از اتسار دقيق ٍ آًاليس ترگطتی

و پالکصیس در حدول

در پایان ىلایصة ٌحایج آٌانیز ةاٌحایج اةزار دكیق شد کتّدوال ةالفاغهَ پس از شاخث شد ةا ٌرم افزار
5وٌ 6ظان داده طده اشث.
جذٍل -5هقایسة ًتایج آًاليس تاًتایج اتسار دقيق سذ کثَدٍال تالفاصلِ پس از ساخت سذ تا ًرم افسار

ٌحایج آٌانیز غددی Geostudio

ٌحایج اةزاردكیق

ضریب فظار
آب ىٍفذی
)Ru(pp/gH
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ىّكػیث
ٌصتث ةَ
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اةزار

جذٍل -6هقایسة ًتایج آًاليس تا ًتایج اتسار دقيق سذ کثَدٍال تالفاصلِ پس از ساخت سذ تا ًرم¬افسار پالکسيس

ٌحایج آٌانیز غددی پالکصیس
ضریب فظار
آب ىٍفذی
)Ru(pp/gH

جٍض کم
kN/m2

فظار آب
ىٍفذی
kPa

ىّكػیث

ٌحایج اةزاردكیق
ضریب فظار
آب ىٍفذی
)Ru(pp/gH

جٍض کم
kN/m2

فظار آب
ىٍفذی
kPa

ىّكػیث
ٌصتث ةَ
ىرّر شد

جراز
ٌػب

ىلعع
ٌػب

0/32

150

49

0/35

145

51

-15

170

19

0/3

200
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0/28
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-
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-
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Ep19-8
Tpc19-1
Ep19-6

-

-

200

-

-

184

+6

150

19

Ep19-11

اةزار

تررسی ًطست
ٌظصث شد را ةَ دو ةخض ٌظصث در ظّل شاخث و پس از شاخث (دوران ةِرهةرداری) ىیجّان جلصیو کرد .ىلعع طياره  19در
کیهّىحراژ  0+660واكع گردیده ،ىیجّاٌد ةَغٍّان اونیً ىلعع ةخض ىیاٌی ةدٌَ شد ىّرد ةررشی كرار گیرد .ةیظحریً ٌظصث جخيػی ةدٌَ و
پی ایً ىلعع در دوران شاخث شد  1850ىیهیيحر ةّده اشثُ .يان ظّر کَ در طكم زیر ىالذظَ ىیطّد ،دو ٌرم افزار ةخّةی جّاٌصحَ
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اٌد غيم ىدلشازی را اٌخام دٍُد .طكم  20وضػیث جغییرات ٌظصث ةا ارجفاع خاکریزی ىلعع  19ذاغم از اةزار دكیق و آٌانیز ةرگظحی را
ٌظان ىی دُد.

ضکل ٍ -21ضعيت تغييرات ًطست تا ارتفاع خاکریسي هقطع  19حاصل از اتسار دقيق ٍ آًاليس ترگطتی
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ًتيجِ گيري
ةا جّحَ ةَ ایً کَ پاراىحرُای ىلاوىحی خاك کَ در ىدنصازی اشحفاده ىیطّد ،ذاغم از ٌحایج آزىایظگاُی اشث و از ظرفی
فرضیات شاده طٌّدهای ىاٌٍد فرض کرٌض غفرَای و یا ُيصانگرد ةّدن خاك ةَ ظّر کاىم ةا واكػیث ىٍعتق ٌیصث ،ةٍاةرایً وحّد
اخحالف ةیً دادهُای اةزاردكیق و ٌحایج دور از اٌحظار ٌیصث .ةا جّحَ ةَ روٌد غرید افزایض فظار آب ىٍفذی در ركّم ٌزدیک پی کَ ةا افزایض
ركّم خاکریزی رخ داده اشث ،ىیجّان ایً چٍیً ٌحیخَ گرفث کَ ىدلُای ةكار رفحَ جّاٌصحَ اشث رفحار فظار آب ىٍفذی را ةَ ظّر دكیق و
ىٍاشتی ةرآورد ٌياید .ةررشی دادهُای فظارشٍخی فظار آب ذفره ای و جٍض کم خاك ٌظان داد کَ در ٍُگام شاخث ةدٌَ شد ةا کٍحرل
غرید غيهیاتُای احرائی (ةر پایَ روش ىظاُده ذیً احرا) ضریب در ةدٌَ شد کيحر از  0/4ةّده و ىلدار آن در پی ٌاچیز ةّده اشحتا
جّحَ ةَ جعاةق ةاالی ٌحایج ىدلشازی و رفحارٌگاری ،ىیجّان ٌحیخَ گرفث کَ ،اٌحخاب ىػاند ةَ غٍّان ىػاند اغهی ىدل رفحاری االشحیک -
پالشحیک ةرای ىػاند ةدٌَ و پی و ىدل رفحاری االشحیک خعی ةرای الیَ جزریق ،ةَ ظّر ىٍاشتی جّاٌصحَ اشث رفحار شد را پیضةیٍی کٍد.
کارایی روش و ٌرم افزار ةَ کار رفحَ حِث ىدل ٌيّدن رفحار شدُای خاکی در ذیً ،اٌحِای شاخث ىٍاشب اشثٌ .حایج آٌانیز رفحار شد ذاکی از
ىدلشازی غرید آزىایضُای شَ ىرّری و اٌحخاب غرید پاراىحرُای آٌانیز ةَ غّرت جٍض ىؤثر ،ىیةاطد ُر شَ ىدل ُوخّاٌی خّةی را
ةا دادهُای اةزار دكیق ٌظان ىیدٍُد اىا ىدل خاك شخثطٌّده در ٌرمافزار پالکصیس ُيخّاٌی ةِحری را ٌصتث ةَ ىدل االشحیک-
پالشحیک ارائَ کرده اشث .اغّالا ىدل االشحیک -پالشحیک ةَ دنیم آٌكَ خاك رفحار پالشحیک جٍِا یا االشحیک جٍِا را ٌدارد ةهكَ رفحاری
ةیً آن دو یػٍی االشحیک -پالشحیک را دارا ىیةاطد ،ةِحر ىیجّاٌد ىدلشازی ٌياید .از ظرفی در ىدل شخثطٌّده اجصاع خاك در ٍُگام
ةرش دیده طده اشث .ىدل شخثطٌّده ةَ دنیم در ٌظر گرفحً پاراىحرُای ةیظحری از خاك رفحار ایً ٌّع ىػاند را ةِحر ىدل ىیٌياید .ةر
اشاس اٌدازه گیری ُای ةَ غيم آىده جّشط پیزو ىحر ُای ٌػب طده در داخم پی و ظرفیً پرده آب ةٍد افث كاةم ىالذظَ ای در جراز
پیزو ىحر یک آب در ظرفیً پرده آب ةٍد ىظاُده ىی طّد کَ غيهكرد ىٍاشب ایً پرده را ٌظان ىی دُد .ایً افث در داخم ةدٌَ شد کَ
ةَ غٍّان یک كصيث ٌفّذ ٌاپذیردر ایً ٌّع از شد ُا غيم ىی کٍد ٌیز ةَ وضّح دیده ىی طّد کَ غيهكرد ىثتث ةدٌَ را یادآور ىی طّد.
ىلعع طياره  19در کیهّىحراژ  0+660واكع گردیده ،ىی جّاٌد ةػٍّان اونیً ىلعع ةخض ىیاٌی ةدٌَ شد ىّرد ةررشی كرار گیرد .ةیظحریً
ٌظصث جخيػی ةدٌَ و پی ایً ىلعع در دوران شاخث شد  1850ىیهیيحر ةّده اشث .ةَ غتارجی ٌظصث اخحالفی ىػادل  583ىیهیيحر در
ةیً ایً ىلعع و ىلعع طياره  14ةرای پی شد كاةم اشحٍاد اشث.
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هٌاتع ٍ هراجع
=<1
=<2
=<3
=<4
=<5

=<6
=<7
=<8
=<9
=<10

ةهّری ةزار،ج .ىتیٍی زاد،ىرصً .ارزیاةی رفحار شد خاکی ٌِریً در ظّل شاخث ةَ روش احزای ىردود و ىلایصَ ةا
ىلادیر واكػی .ىخهَ پژوُض آب ایران .شال چِارم /طياره طظو /ةِار و جاةصحان )1-10( 1389
داده ُای اةزار دكیق شد کتّدوال شال ،91طرکث شِاىی آب ىٍعلَ ای گهصحان
ذكیيی خاٌصر،ح .و ُيكاران .1392 .ارزیاةی رفحار شد ُای خاکریزه ای ةا اشحفاده از ٌرم افزار PLAXISو ىلایصَ آن
ةا ٌحایج اةزار دكیق (ىعانػَ ی ىّردی شد کتّدوال) .پایان ٌاىَ دوره کارطٍاشی ارطد ،ةِيً .1392
حّاُری ،ا ،.ا .پاك ٌیث .1390 .جرهیم اشحاجیكی و دیٍاىیكی شدُای خاکی ةا اشحفاده از  .Gio studioاٌحظارات غهو
غيران ،چاپ دوم.کد .B035ص .95-70
حِاٌی ،ص ،.ح .گهيایی و م .ضیاءجتار اذيدی .1389 .ىعانػَ و ةررشی ىدل شازی غددی احزای ىردود حِث ةررشی
پایداری طیرواٌی ُا در ذیً شاخث و پرطدن و افث شریع ىخزن (ىعانػَ ی ىّردی شد ىیخران ةا اشحفاده از ٌرم افزار
 .)Plaxisپایان ٌاىَ دوره کارطٍاشی ارطد. ،
ذػیر چیان ،م .1389 .ارزیاةی کارایی ىدل¬ُای رفحاری در جرهیم شدُای خاکریزه¬ای ةَ روش آٌانیز ةرگظحی (کارةرد
ىّردی شد انترز) .پایان ٌاىَ دوره کارطٍاشی ارطد.ص .59-45
ذػیر چیان ،م .1388 .ىعانػَ و ةررشی ىدل شازی غددی احزای ىردود حِث ةررشی پایداری طیرواٌی ُا درذیً
شاخث و پرطدن و افث شریع ىخزنٌِ .يیً کٍگره ةیً انيههی ىٍِدشی غيران ،داٌظگاه غٍػحی اغفِان
گزارش رفحار شٍخی شد کتّدوال شال ،92طرکث شِاىی آب ىٍعلَ ای گهصحان
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