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 خالصه

دار و در حفاری های عمیق و کوبی خاک به عنوان روشی جهت تقویت خاک در محل، به طور فزاینده ای برای ایجاد ثبات در دامنه های شیبمیخ
طراحی دیوارهای  ود کردن تغییر مکان های احتمالی توده خاک می شود.این روش موجب افزایش مقاومت برشی و محد .باز استفاده می شود

و مسئله ای که کمتر بدان پرداخته شده است، اثر نیروهای دینامیکی بر  خ کوبی شده تحت شرایط استاتیکی در گذشته مورد مطالعه قرار گرفتهمی
، اثر تحت بار دینامیکی العات صورت گرفته بر روی دیوار میخ کوبی شدهمط مختصر با مرور. در این مقاله میخ کوبی شده می باشد دیوارهایروی 

کوبی شده یر شکل و ضریب اطمینان دیوار میخسایر پارامترهای موثر بر تغی و  متغیرهایی همچون مشخصات سربار دینامیکی واقع در باالدست دیوار
 است.مورد بررسی قرار گرفته  Plaxis 2Dمحدود ء با استفاده از مدلسازی عددی در نرم افزار اجزا

 

 .nailing, plaxis، بار دینامیکی، کوبیمیخکلمات کلیدی: 
 
 

 مقدمه.           1
 

خاک  یداریاست. پا افتهی شیها افزا یعمق گودبردارو  نیزم ریتعداد طبقات ز ت،یتراکم جمع شیبا توجه به گسترش شهرها و افزا ریاخ یدر سال ها
در  یکوب خیشده با روش م داریپا یگودها یباشد. برا یمطرح م کیژئوتکن یاز مسائل مهم در مهندس یکیشده به عنوان  یگودبردار یوارهایدر د

روش  نی... به عنوان برترساخت و یاصل اتیو عدم تداخل سازه نگهبان با عمل نیآالت سنگ نیبه ماش ازیاجرا، عدم ن یسرعت باال لیخاک  به دل
 .]1[( 1)شکل  شود یشناخته م یسازداریپا
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 یمهار فوالد یسر کیاز دوختن  دهبا استفا یحل حفارااز مر کیتوده خاک در هر  یمسلح کردن و مقاوم ساز میخکوبی خاک،اساس کار 
شود. به  یتوده خاک م یاحتمال یمکان ها رییتغو محدود کردن  یمقاومت برش شیموجب افزا ، کهباشد یبه هم در توده خاک م کیبا فواصل نزد

الزم را داشته باشد. الزم  یداریاطراف گود پا نیمحافظت شوند، مگر آن که زم دیگود با یها وارهیتا دو متر د کیاز  شیب یها یدر حفار یطور کل
 .]1[ شود ینم هیتوص یکوب خیش مبا استفاده از رو یساز داریباال باشد پا ینیرزمیکه سطح آب ز ییبه ذکر است در مکان ها

 یبه طور قابل مالحظه ا ریباشد، هرچند که در چند سال اخ یدار م بیموقت سطوح ش یها یساز داریدر پا ستمیس نیاستفاده از ا نیشتریب
 .است افتهی شیبه شدت افزا زین یدائم یها یدارسازیاستفاده از آن در پا
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ادامه دارد. با  یمختلف یبر جنبه ها قاتیتحق نهیزم نیاست و در ا افتهیتوسعه  یکیاز سازه در حالت استات یناش یفتار خاک در اثر اعمال بارهار یبررس
و  قاتیتحق ضمن انجامحال  نیو در ع ،موضوعات یمسائل و گستردگ یدگیچیپ لیبه دل ،یکینامید یها تحت اثر بارهاخاکبررسی رفتار حال  نیا

و قطعا با مرور زمان شناخت و  مبهم بوده زیرا در بر داشته است، هنوز ن ییراه گشا جیدستاوردها و نتا نیقیکه تابحال صورت گرفته، و به  یمطالعات
 ه شده است:در ذیل برخی مطالعات صورت گرفته بر دیوارهای میخ کوبی شده مختصرا شرح داد به دست خواهد آمد. نهیزم نیدر ا یترقیاطالعات دق
به حساسیت سنجی پارامترهای مقاومت برشی خاک بر نیروی کششی میخ ها در دو حالت دینامیکی و استاتیکی  ،(1385و همکاران ) انیاثیغ
خاک  در تسلیح، (C,φپرداختند. آن ها تأثیر تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک ) FLAC 2Dشده و با استفاده از نرم افزار  یکوبخیدر خاک م

 .]2[ قرار دادند یبر روی نیروی کششی ایجاد گردیده در میخ ها را مورد بررس ،یمیخکوببه روش 
-یانجام بررس یها براپرداختند. آن یالرزه طیشده تحت شرا یکوبخیم یهاواریعملکرد د یعدد یبه بررس ،(2008و همکاران ) واکوماریس

 یبا استفاده از مدل رفتار همچنین استفاده نمودند. یکیشبه استاتنیز تحلیل و  ،یکینامید یها لیدر تحل استفاده یاز دو رکورد زلزله برا یالرزه یها
-و لرزه یکیشده را در دو حالت استات یکوب خیم واریمهم شکست در د یها، مدها خیم یروین ،یجانب ییحداکثر جابه جا رینظ ییکلمب پارامترها-موهر

 .]3[ ندقرار داد یمورد بررس یا
 یشگاهیآزمامدل لرزان به صورت  زیرا با استفاده از م یکینامیشده تحت بار د یخکوبیم یخاک یها بیرفتار ش ،(2009و همکاران ) یریگ
 یحاصل شده از مدلساز جیبه نتا هتوج با. و مطالعه قرار دادند یمورد بررس FLAC 2Dبا استفاده از نرم افزار تفاضل محدود نیز و  اسیکوچک مق

با  جینتا نیباشد که ا یم بیبه سطح ش کینزد هیو محدود به ناح رهیبه شکل دا هیدر اعماق کم شب یختگیشود که سطوح گس یمشاهده م یدعد
 یبارگذار یها کلیها با توجه به س خیمشده در  جادیا یمحور یروین نیباشد. همچن یاز زلزله سازگار م یناش نیگزارشات رانش زم یدانیمشاهدات م

 .]4[ شود ینم جادیا یقابل توجه یرویها ن خیم گریبا د سهی( در مقاییابتدا خی)م خیم نیکند و در باالتریم رییتغ یخط ریور غبه ط
با دامنه و  ینوسیتحت شتاب س ، ونیدر مدت زمان مع یکوبخیدو حالت مختلف م یعدد لیو تحل یبه بررس ،(1389) انیدیکمک پناه و مج

را سنگ بستر  یانجام داده و اثر ارتفاع خاک رو ریمشابه با اعماق مختلف و متغ یسازه ها یرونیز بر  ییها لیتحلهمچنین  .پرداختندفرکانس مشخص 
 .]10[ ابدی یم شیعمق افزا شیتناوب هر مدل با افزا یدوره ها زانیگرفتند که م جهیقرار داده و نت یسازه مورد بررس یعیطب ودیبر پر

پرداختند.  کیمختلف هارمون یها یشده تحت بارگذار یکوب خیم یخاک یها بیش یکینامیرفتار د یبه بررس ،(1389) یو حسن خان انیحلب
 کیتوسط اعمال  یاثر فرکانس بارگذار نیهمچن ب،یهندسه ش ریو تاث لگردهایاز جمله قطر، طول، فاصله م ،یکوب خیمختلف م طیها اثر شراآن

 نیمهمتر یکه فرکانس بارگذار افتندیقرار دادند. در یکف مدل را مورد بررسر و با مدت زمان مشخص د متفاوت یدر فرکانس ها ینوسیس یگذاربار
بر  رگذاریاز عوامل مهم و تاث یکی زین بیهندسه ش ،یکه بعد از فرکانس بارگذار افتندیدر نی. همچنتها اسییجابه جا زانیعامل در م نیگذارترریو تاث

 .]9[ ابدی یم شیفرکانس ها افزا یدر تمام ییجابه جا ریمقاد بیش هیارتفاع و زاو شیکه با افزا یباشد، به طور یم بیش یداریپا
قرار دادند. آنها پارامترهای  یرا مورد بررسعملی پروژه  کیشده در  یخکوبیم واریای دلرزه دارییپا ،(2010در سال ) ویل نگیبرار و ژ روزیپ

های و اندازه دیهای ورونگاشت شتاببا توجه به . قرار دادند یمورد بررس واریعت را در نقاط مشخص شده دشتاب و سر ،یهای قائم و افقمکانرییتغ
 نیلرزه در محل برخورد موج زم نیزم یمحتوای فرکانس ،ییکننده در اندازه جابه جا نییشده است که عامل تع رییگجهینت نیچن ،بدست آمده ییجابجا

 .]5[ لرزه با توده لغزنده است
ها  لیبه دست آمده از تحل جیشده پرداختند. با استفاده از نتایکوبخیم یوارهاید یدو بعد یعدد یسازهیبه شب ،(2010و همکاران ) نگیس

 یتا حدود نانیاطم بیضر گریبه عبارت د .برابر است بایتقر ،مختلف یرفتار یشده با مدل ها یکوبخیم وارید یکل نانیاطم بیشود که ضر یمشاهده م
 .]6[ می باشد یمستقل از مدل رفتار
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مختلف  هاییبارگذار طیتحت شرا نگیلیمسلح شده با ن یها بیشکست ش زمیمکان نیز عملکرد و یبه بررس ،(2014ژانگ و همکاران )
 یاز شکست ناش یبیترک ابها  میخ شود. شکست یتر م قیشده با سطح لغزش عم حیتسل یها بیش یداریها سبب بهبود پا خیدر طول م شیپرداختند. افزا

ها خیو انحراف م بیشکل ش رییبر تغ یقابل توجه ریتاث یبارگذار طیشرا نیشوند. همچن یم یبررس یخمش یشکل ها رییتغنیز و  میخ یدگیکش رونیاز ب
 .]7[ موجود موثر است یها خیرفتار شکست م وبر نحوه  جهیدارد، که در نت
و  یرا مورد بررس حیتسل ستمیدو س نیا سهیانکراژ، و مقا سیستم شده و یکوبخیحائل م یوارهاید موثر در یپارامترها ،(2015قره ) لیسه

متر  13شده با ارتفاع  یکوب خیحائل م واریدهای  پاسخ، Plaxisدر نرم افزار  یعدد یهایساز هیقرار داد. او در مطالعات خود با استفاده از شب یابیارز
ی اریبس ریتاث یکیسربار استاتنیز و  تهیسیخاک، مدول االست یاصطکاک داخل هیدهند که زاوینشان م جینمود. نتا یررسبرا مشهد(  بی)هتل حب هپروژدر 

 .]8[ دندار شده یبتن پاش واریخصوصا در د یو لنگر خمش یبرش یرویبر مقدار ن
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 2و  1در جداول  PLAXISاتکریت دیوار میخ کوبی شده به صورت عددی در نرم افزار پارامترهای مورد استفاده در مدلسازی خاک، میخ ها و ش
نیز مشخصات سربار دینامیکی هارمونیک واقع در باالدست دیوار نشان داده شده است. برای محاسبه میرایی  3نشان داده شده است. همچنینی در جدول 

 4تا  1نشان داده شده و طبق روابط  3(، در جدول βو  αتفاده شده است. ضرایب میرایی رایلی )در بار دینامیکی اعمال شده از ضرایب میرایی رایلی اس
 نیز ابعاد میخ ها و نیز دیوار میخ کوبی شده در مدل عددی ایجاد شده نشان داده شده است. 4قابل محاسبه می باشند. در جدول 

کلمب و نیز برای میخ ها و شاتکریت دیوار از مدل االستیک -پالستیک موهر-ستوبرای شبیه سازی رفتار خاک در نرم افزار از مدل رفتاری اال
در  Geogridشود، لذا از المان خطی استفاده شده است. به طور معمول برای مدلسازی میخ ها، در جهت اطمینان از سختی خمشی صرف نظر می

استفاده شده است.  Plateطالعه، اثر سختی خمشی نیز لحاظ شده و لذا از المان گردد. اما در مدلسازی صورت گرفته در این ممدلسازی ها استفاده می
گره ای، و نیز مش بندی ریز برای کل مدل، و مش بندی خیلی ریز برای نواحی نزدیک به میخ ها و  15همچنین برای افزایش دقت مدلسازی ها از المان 

 یزر زمینی و اثر آن در مدلسازی ها صرف نظر شده است. دیوار استفاده شده است. الزم به ذکر است از وجود آب ز

 
 کلمب(-مشخصات خاک مورد استفاده در مدلسازی عددی )مدل موهر -1جدول 

 چسبندگی خاک ضریب اصطکاک داخلی خاک مدول االستیسیته خاک ضریب پواسون وزن مخصوص خشک خاک 

KNγ  واحد ( )
d,max 3

m

  ν  )KNE (
s 2

m

  ( )
  

KNC ( )
2

m

 

 10 26 40000 0.3 18 مقادیر
 

 مشخصات مکانیکی میخ ها و شاتکریت دیواره -2جدول 

 
مدول 

 هااالستیسته میخ

مدول 
االستیسیته 

 دوغاب
 قطر میخ

قطر 
 حفاری

ضخامت 
 رویه

 مقاومت خمشی مقاومت محوری
ضریب 
 پواسون

 - واحد
2( )n

KNE
m

 
2( )g

KNE
m

 
d (mm) D (mm) t (mm) ( )KNEA

m

 
2

( )KNmEI
m

 
ν 

 مقادیر
82 هامیخ 10 62.2 10 20 100 - 52.287 10 142.94 0.3 

64.4 200 - - - - شاتکریت 10 14660 0.2 
 

 مشخصات سربار دینامیکی -3 جدول
 ضرایب میرایی رایلی تعداد سیکل های بارگذاری زمان بارگذاری دامنه بارگذاری فرکانس بارگذاری 

 f (Hz) A t (s) N α β واحد
 0.01 0.001 100 62.5 10 10 - 8 – 5 – 4 – 2 – 1 مقادیر
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 مشخصات هندسی دیواره و میخ ها -4جدول 

 طول میخ ها زاویه خاکریز پشت دیوار زاویه دیوار ارتفاع دیوار 
فاصله افقی بین 

 میخ ها
فاصله قائم بین 

 میخ ها
 زاویه میخ ها

) H (m) واحد )  ( )  L (m) ( )
h

S m  ( )
v

S m  ( )i  
 15 1 1.5 7 0 90 10 مقادیر
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 طیراسازه ها تحت ش نیا یو طراح یمسلح ساز زمیمکان یشده، تاکنون صورت گرفته است، به بررس یکوب خیم یرفتار خاک ها نهیکه در زم یقاتیتحق
که  است یدر حال نیباشد. ا یشده م یکوب خیم یها ستمیس یبر رو یکینامید یروهایکه کمتر بدان پرداخته شده است، اثر ن یبوده و مسئله ا یکیاستات

شده  یکوب خیم یوارهایرفتار و عملکرد د یبر رو سربار دینامیکی باشد. لذا الزم است اثر یم زیزلزله خ یدر نواح ستمیس نیآمار استفاده از ا نیشتریب
 مدل دیوار میخکوبی شده با سربار دینامیکی نشان داده شده است. 2در شکل  .ردیقرار گ یمورد بررس

 

 
 تحت سربار دینامیکی مدل عددی دیوار میخ کوبی شده -2شکل 

 

( برابر 1کانس غالب خاک با استفاده از رابطه )برای محاسبه ضرایب میرایی رایلی نیاز به محاسبه فرکانس غالب و نیز درصد میرایی می باشد. فر
% در نظر گرفته می شود. با استفاده از مقادیر به دست آمده 5نیز طبق توصیه ها در اغلب پروژه ها برابر با ( ζ)هرتز به دست می آید، میرایی خاک  1.6با 

 ( به صورت زیر محاسبه می شود:4( تا )2مقدار ضرایب رایلی طبق روابط )
 

(2 1)

4

S
V n

f
H

 
                                                                                                                                (1) 

      

(%) min                                                                                                                            (2)  

 

(%)

min





                                                                                                                                (3) 

 

min min 2f                                                                                                                        (4) 

 
رایلی و ضرایب میرایی ( β)و ( α)میرایی خاک بر حسب درصد، ( ζ) سرعت موج برشی،( Vs)ارتفاع خاک،  (H)فرکانس غالب خاک، ( f)که 

(ωmin) .حداقل فرکانس زاویه ای می باشد 
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 اثر طول سربار دینامیکی باال دست دیوار         . 4-1
 

مشاهده می گردد با  3نشان داده شده است. همانطور که در شکل  3اثر سربار استاتیکی در باال دست دیوار مورد ارزیابی قرار گرفته شده و در شکل 
متر میزان جابه جایی  10متر و سپس به  5متر به  2تغییر مکان افقی دیوار افزایش یافته است. همچنین با افزایش طول سربار از افزایش ارتفاع گود میزان 

% مرحله ساخت افزایش 40گردد که نرخ افزایش تغییر مکان افقی دیوار با افزایش بیش از مشاهده می 4و  3افقی دیوار افزایش می یابد. با توجه به شکل 
 ی یابد.م

اثر سربار دینامیکی واقع باالدست دیوار در تغییر مکان افقی دیوار و تورم بستر گود مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که  5و  4در شکل 
مقادیر تغییر مکان مشاهده می گردد با افزایش مراحل ساخت تغییر مکان افقی دیوار و تغییر مکان قائم کف گود افزایش می یابد. با مقایسه  4در شکل 

دیوار تحت افقی دیوار تحت سربار استاتیکی و دینامیکی مشاهده می شود که حداکثر تغییر مکان افقی تحت سربار استاتیکی از حداقل تغییر مکان افقی 
 سربار دینامیکی کمتر می باشد. 

 

 
 یواردست د الجابه جایی افقی دیوار میخ کوبی شده تحت سربار استاتیکی با -3شکل 

 

 
 دست دیوار البا دینامیکیجابه جایی افقی دیوار میخ کوبی شده تحت سربار  -4شکل 

 

تغییر مکان قائم )تورم(  بستر گود مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش طول سربار دینامیکی  همانطور که مشاهده می گردد 5در شکل 
(Lمقدار تغییر مکان قائم افزایش یافته است. همچن ) ین با افزایش مراحل ساخت نرخ این تغییر مکان کاهش می یابد که این نرخ افزایش تقریبا با گذشت

 % از مراحل ساخت، کاهش می یابد.60
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 باال دست دیوار تغییر مکان قائم )تورم( بستر گود تحت سربار دینامیکی  -5شکل 

 

 دست دیوار نشان داده شده است. با افزایش طول سربار دینامیکی مقدار نیز ضریب اطمینان دیوار تحت سربار دینامیکی در باال 6در شکل 
 ضریب اطمینان کاهش یافته است که این نرخ کاهش با افزایش مراحل ساخت کاهش یافته است. 

 

 
 ضریب اطمینان کلی دیواره تحت سربار دینامیکی در باالدست دیوار -6شکل 

 
 

 باال دست دیوار اثر شدت سربار دینامیکی         . 4-2

 

نتایج آن نشان داده شده است. برای بررسی اثر شدت سربار  8و  7ار گرفته و در اشکال راثر شدت سربار دینامیکی در باال دست دیوار مورد بررسی ق
متری  10ی با ارتفاع سیکل بارگذاری برای دیوار 100هرتز و تعداد  10با فرکانس  ،(Qdyn=20 – 15- 10 – 5 KN/m2)دینامیکی از سربار های 

تغییر مکان های افقی و قائم مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل نشان می دهند که با  مورد ارزیابی قرار گرفته است.( L=8m)طول سربار 
 10ن ها با افزایش سربار دینامیکی بیش از افزایش مقدار سربار دینامیکی هر دو تغییر مکان افقی و قائم افزایش می یابد، اما روند این افزایش در تغییر مکا

KN/m2 .افزایش می یابد 
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 دینامیکی باال دست دیوار سربارتغییر مکان افقی دیوار با مقادیر مختلف  -7شکل 

 

 
 دینامیکی باال دست دیوار سرباربا مقادیر مختلف  قائم )تورم( بستر گودتغییر مکان  -8شکل 

 
 

 ر دینامیکی باال دست دیواراثر فرکانس با         . 4-3
 

،  L=5mو طول سربار  Qdyn=10 KN/m2با استفاده از فرکانس های مختلف برای سربار ییر مکان افقی حداکثر دیوار غاثر فرکانس بار دینامیکی بر ت
هده می شود افزایش ارتفاع دیوار در تمامی نشان داده شده است. همانطور که مشا 9متر مورد ارزیابی قرار گرفته و در شکل  10و  6، 2برای ارتفاع های 

ر تمامی فرکانس های مورد بررسی، سبب افزایش تغییر مکان افقی دیوار می شود. نتایج نشان می دهند در نزدیکی فرکانس غالب بیشترین تغییر مکان د
با افزایش فرکانس نرخ این کاهش در تغییر مکان  ناز آ ها رخ داده است و پس از آن با افزایش فرکانس تغییر مکان کاهش کاهش می یابد و پسارتفاع

 افقی کاهش می یابد.
 

 
 تغییر مکان افقی حداکثر دیوار با تغییر فرکانس بار دینامیکی باالدست دیوار -9شکل 
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 بحث و نتیجه گیری          .5
 
 دیتاک یکیاستات طیسازه ها تحت شرا نیا یو طراح یمسلح ساز مزیبر مکان ،یکوب خیم نهیدر زم نیشیپ قاتیو تحق یفن اتیدر ادب حاتیتوض نیشتریب

 هلرزه و دستگا زیبا استفاده م یشگاهیمطالعه آزما نیچند رای. اخستیبه وضوح شناخته شده نسربار دینامیکی سازه ها تحت  نیداشته و عملکرد ا
ثر سربار دینامیکی واقع در باالدست دیوار با استفاده از نرم افزار مورد اما در این مطالعه ا کوچک شده صورت گرفته است یمدل ها یبر رو وژیفیسانتر

 بررسی قرار گرفته است که اهم نتایج به شرح زیر می باشند:
: تغییر مکان افقی دیوار تحت بار استاتیکی و دینامیکی، تغییر مکان قائم کف گود و نیز ضریب اطمینان واریباال دست د یکینامیطول سربار د .1

بار دینامیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با افزایش طول سربار میزان تغییر مکان افقی و قائم افزایش تحت 
 و ضریب اطمینان کاهش می یابد. 

ر میزان جابه جایی افقی : همانطور که انتظار می رود با افزایش شدت سربار دینامیکی باالدست دیواواریباال دست د یکینامیشدت سربار د .2
  دیوار و تورم بستر کف گود افزایش یافته است.

: اثر فرکانس بار دینامیکی با ارتفاع های مختلف جهت ارزیابی تغییر مکان افقی دیوار میخ کوبی شده واریباال دست د یکینامیفرکانس بار د .3
رکانس غالب خاک میزان تغییر مکان افقی دارای مقدار حداکثر می مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که در نزدیکی ف

 باشد و پس از آن مقدار فرکانس تاثیر قابل توجهی بر جابه جایی افقی دیوار ندارد.
 
 

 منابع           .6
 

مدل سازی میخکوبی در خاک با ) میق در مناطق شهریتحلیل عددی پایدارسازی گودبرداری های ع " (. 1389)عطرچیان، م. ر. دقیق، ی. دقیق، م. پور محمدی، س. . 1
 ، تهران، ایران. 1389آبان  12تاا  11، چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، "(PLAXISاستفاده از نرم افزار 

دو حالت دینامیکی و استاتیکی در تسلیح  میخها در حساسیت سنجی پارامترهای مقاومت برشی خاک بر نیروی کششی"(. 1385. غیاثیان، ح. سیه بازی، م. )2
 .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران. عمران یمهندس یالملل نیکنگره ب نیهفتم. "خاک به روش میخکوبی

3. Sivakumar Babu, G.L., Singh, V.P. (2008). “NUMERICAL ANALYSIS OF PERFORMANCE OF SOIL NAIL 

WALLS IN SEISMIC CONDITIONS”. ISET Journal of Earthquake Technology, Paper No. 496, V (45), No. 
1-2, pp 31–40. 

4. Debabrata Giri, D., Sengupta, A. (2009). “Dynamic Behavior of Small Scale Nailed Soil Slopes”. Geotech 
Geol Eng, V (27), PP 687–698. 

5. Barar, P., Liu, Q. (2010). “Times-History Finite Element Dynamic Analysis - Soil Nail Wall - San Manuel 

Casino-Highland, California”, International Conferences on Recent Advances in Geotechnical Earthquake 
Engineering and Soil Dynamics, Missouri University of Science and Technology. 

6. Singh, V. P. Babu, S., (2010), “2D Numerical Simulations of Soil Nail Walls” , Geotech Geol Eng (2010) 
28:299–309, Springer. 

7. Zhangn, G. Cao, J. Wang, L., (2014), “Failure behavior and mechanism of slopes reinforced using soil nail 

wall under various loading conditions” , The Japanese Geotechnical Society, Elsevier. 

8. Ghareh, S., (2015). “Parametric assessment of soil-nailing retaining structures; strain absorption in 

anchors”. International Journal of Engineering & Technology Sciences, V(03), Issue 02, PP 101-111. 

عمران،  یمهندس یکنگره مل نی، پنجم"کیمختلف هارمون یها یشده تحت بارگذار یکوب خیم یها بیش یکینامیرفتار د یبررس"(. 1389ا. ) ،یا. م. حسن خان ان،یحلب .9
 .رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه فردوس1389 بهشتیارد 16تا  14

 یمهندس یکنگره مل نی، پنجم"یعدد لیسازه در تحل یشده با استفاده از پاسخ ها یکوب خیم یسازه ها یعیطب یودهایبرآورد پر"(. 1389س. ) ان،یدیکمک پناه، ع. مج .10
 .رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه فردوس1389 بهشتیارد 16تا  14عمران، 


