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 خالصه

 محافظت   مورد را گود جبهه با اتخاذ تدابیری باید گود، دیواره در گسیختگی وعوق از جلوگیری ا وه شکل تغییر کنترل برای هاگودبرداری در
 بایتد  بلکته  باشتد،  پایتداری را دارا  کافی جهت   اطمینان ضریب گود باید تنها انجام شود، نه شهری درمناطق گودبرداری که صورتی در .داد قرار

 آن از پت   و عملیتا   حین آنها از بهره برداری تا شرایط شود کنترل ونه ایبه گ گودمجاور ساختمان های پی زیر و سطح زمین تغییرمکان های
عملکترد تیترک   بررستی  . در این مقالته بته   استفاده می شودهای مایل و افقی تیرک از ،گود کنار محافظ  ساختمان برایبدین منظور  باشد. برقرار

به روش مدل سازی عددی در و بار لرزه ای با استفاده از پارامترهای موثر،   تح، مایل در کاهش تغییر مکان های فونداسیون ساختمان مجاور گود 
 پرداخته شده اس . Plaxis 2Dد نرم افزار اجزاء محدو

 

 .Plaxis، بار لرزه ای، تیرک مایل، فونداسیونکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه        .1
 

 اطمینان ضریب با باید گود تنها نه باشند، گرفته قرار آن نزدیکی در مسکونی ساختمان های و شده انجام در مناطق شهری گودبرداری که صورتی در
 آنها از برداریبهره شرایط که شود کنترل به گونه ای بایستی مجاورگو ساختمان های پی زیر و زمین سطح تغییرمکان های بلکه باشد، کافی پایدار

آب  سطح اس ( و حداقلی چسبندگی )دارای باال نسبی مقاوم  دارای که خاک ناطقیم بیشتر در .]1[ باشد برقرار عملیا  اجرائیاز  پ  و ینح
به  متکی آن سر یک که مهار مایل از گود، کنار ساختمان محافظ  برای و اجراشده انجام قائم زاویه گودبرداری با معموالً پایین می باشد، زیرزمینی
 ساختمانی ملی مقررا  دوازدهم مبحث در می شود. استفاده دارد، قرار گود کف در آن ردیگ سر و یا پی زیر ساختمان، و مجاور ساختمان دیوار
 ستیبای باشد، داشته وجود دیوار لغزش یا ریزش که خطر سانتی متر 120 از عمق بیش تر با خاکبرداری و حفاری در" :اس  شده نیز عنوان ایران

 .]1[ اجرای مطمئن گود استفاده از یک سازه نگهبان می باشد راه حل اصولی برای تنها .. در این شرایط"آید عمله ب ایمنی الزم تمهیدا 
از  ،به زمین تکیه داد در کف گود ک های مایل را به دور از ناحیه تأثیر پیتیرکه بتوان  بطوری ،باشد ودموج پی اگر فضای مناسبی در کنار

تا  ۶0بین  افقبا امتداد ها تیرک  بهینه زاویه شرایط بارگذاری استاتیکی، به طور معمول طبق مطالعا  صور  گرفته در. شوداستفاده می  های مایل کتیر
های تراز طبقا  قرار داده و ساختمان ها را بصور  افقی در ک، تیرباشد متر 10گاه عرض گودبرداری کمتر از هرالزم به ذکر اس  درجه می باشد.  ۷۵
 .]2[ (1ل )شک کنند می گود را به یکدیگر متصل کنار

 
 

 مایل عملکرد تیرک        .2
 

 :شامل دو بخش به شرح زیر اس  بر اساس تحقیقا  انجام گرفته ،های موجود های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان عملکرد تیرک
 دبه کف گو مجاورانتقال بخشی از بار قائم ساختمان الف. 
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 مجاورن ایجاد محدودی  جانبی جه  کاهش کرنش افقی ساختماب. 
شود که پی مجاور کمتر به طرف گود حرک  کند  باعث می ،ها تیرکوجود ناشی از  ساختمانهای مجاور گوددر پی  ایجاد محدودی  جانبی
نامفهوم ( و مکانیزم )ب شتهمکانیزم )الف( وجود دا در آن صور  تنهاهای قائم توجه شود،  شود. اگر فقط به نشس  و در نتیجه کرنش افقی کم می

روند که عرض گود کم باشد و دو ساختمان مناسب  همراه آن، در صورتی به کار میبه یا  و افقی به عنوان جایگزین تیرک مورب های تیرک. گردد می
ند و های مایل هست تیرک ی ازشوند و در واقع حال  خاص های اطراف گود متصل می های افقی به ساختمان در طرفین گود وجود داشته باشد. این تیرک

 .]2[ های مایل یعنی کاهش کرنش افقی ساختمان همسایه در آنها فعال اس  تیرکدر  (مکانیزم )ب تنها
 یامعن به ساختمان، شکل در تغییر کنترل متداول شود. نگاه انجام افقی مکان تغییر و قائم نشس  توام کنترل با باید هاشکلتغییر کنترل

 گودبرداری اگر ، و]8[ (,Bowles 1996) کنندمی ارائه مجازقائم نشس  برای تنها را مقادیری معموال حیطرا می باشد. مراجع قائم نشس  کنترل
 تغییر بر عالوه دارد، قرار گود مجاور  در که گردد. ساختمانیمی آن به صدمه موجب شود مجاور ساختمان در مجاز مقدار از بیشتر نشستی موجب
 شناخ  در باشد. بنابراین می کافی ساختمان به زدن آسیب برای تنهایی به افقی، مکان تغییر نیز قرار دارد. این یافق مکان معرض تغییر در قائم مکان

گیرد.  قرار بررسی مورد نیز افقی مکان بایستی تغییر بلکه شود، توجه مجاور ساختمان قائم نشس  به ها بایستیننه ت مایل تیرک عملکرد مکانیزم
 .]3[ قرار نگرفته شده اس اشاره مورددر مراجع ذکر شده  ،تغییرمکان تح  بار لرزه ایاین  ان های افقی،علیرغم اهمی  تغییرمک
 جاییجاب مجاز مقادیر لیکن دارد، وجودپی ساختمان مجاور گود  قائم نشس  مجاز مقدار تعیین برای مختلفی مراجع و هانامهاگرچه آیین

 این در اخیر هایسال در تحقیقا  .]۷[ اس  نگرفته قرار مراجع و ها نامه آیین توجه مورد چندان توام بصور  و یا جابه جایی افقی و قائم افقی
 ((Mair,1989 همچنین و ،]Boscardin and Cording ]4) (1989 , توسط عملی مدل های در استفاده قابل اصلی نتیجه دو یافتن به منجر خصوص

 گودبرداری و تونل سازی اثر بر خرابی ساختمان ها زمینه در محققین، دیگر تحقیقا  نتایج از استفاده با، کوردینگ و بوسکاردینگردیده اس .  ]۶[
مطالعاتی را انجام دادند، و نموداری برای  هاپی افقی و قائم مکان های تغییر اثر در ساختمان خسار  های تخمین مورد درو نیز  ،شهری مناطق در

، ارتفاع خاک موثر مانند چسبندگی، نیز به بررسی اثر پارامترهای ]۵[ (1390. سبزی و فاخر )ی رخ داده ارائه نمودندمیزان خرابی بر اساس کرنش ها
 زیاد با که دده می نشان گود ارتفاع اثر روی بر مطالعه از حاصل نتایج ساختمان باالی پی تح  بارگذاری استاتیکی پرداختند.  طبقاگود و تعداد 

 افزایش با ولی دارد گود فوقانی لبه داشتن نگه در بیشتری اثر هم تیرک طرفی از .یابد می افزایش گود جداره شکل تغییر یزانم گود ارتفاع شدن
 تغییر مهار در کمتری اثر و شده کم مایل تیرک کارایی، (Hcr=4C/γ) حفاظ بدون گودبرداری حدی عمق از گود عمق شدن بیشتر و گود ارتفاع
 .]۵[ شود می زیاد گود داخل سم  به ها شکل تغییر و ددار جداره های شکل

 
 

 
 ( تکیه تیرک مایل بر ساختمان مجاور گود2)                                ساختمان مجاور گود ( تکیه تیرک مایل بر پی 1)                               

 ]2[ الگوهای نصب تیرک مایل در گودبرداری مجاور ساختمان -1شکل 
 
 

 .          مشخصات مصالح3
 

 ( وβو  αعددی و همچنین ضرایب میرایی رایلی )های مورد استفاده در مدلسازی و تیرک مایل مجاور ساختمان ،مجاور شالوده بنایپارامترهای خاک، 

 نشان داده شده اس . 3تا  1مشخصا  بار دینامیکی در جداول نیز 
و بترای شتبیه ستازی رفتتار      پالستتیک موهرکلمتب   -ازی عتددی در نترم افتزار، از متدل رفتتاری االستتو      برای شبیه سازی رفتار خاک در مدلست 

جه  دس  یابی به نتایج دقیق تر در مدلسازی هتا از المتان    استفاده شده اس .خطی  مدل االستیکو  Plateالمان ساختمان، تیرک مایل و فونداسیون از 
ه شده اس . الزم به ذکر اس  در مدلسازی ها از وجود آب زیر زمینی و اثر آن صرف نظر شده است . بترای   گره ای و همچنین مش بندی ریز استفاد 1۵
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نشان داده شده اس ، همچنین سایر مشخصا  مرتبط با بار لرزه ای در جتدول   2 استفاده شده اس  که در شکلبم اعمال بار زلزله از شتاب نگاش  زلزله 
 نشان داده داده شده اس . 4

 
 کلمب(-مشخصات ماسه مورد استفاده برای مدلسازی عددی )مدل موهر -1دول ج 

 
مخصوص خشک وزن 

 اکثر خاکدح
اصطکاک زاویه 

 داخلی خاک
زاویه 

 تساعا
 پواسونضریب  االستیسیته خاکمدول  خاکچسبندگی 

ضریب 
 اندرکنش 

  واحد
max

3( )d KN m
  

( )
  

( )
   

2( )C KN m

   
2( )SE KN m

  
ν inter

R  

 1 0.25 35000 12 0 30 17.5 مقادیر

 
 تیرک مایل انتهایمشخصات فونداسیون زیر ساختمان مجاور گود و  -2جدول 

 االستیسیته بتنمدول  پواسونضریب  مخصوص بتنوزن  

 واحد
 

3( )c KN m
  

ν ( )cE GPa

 

 20 0.2 24 مقادیر
 

 مشخصات ساختمان مجاور و تیرک مایل -3جدول 

 االستیسیتهمدول  
ضریب 
 پواسون

 مقطعسطح  مخصوصوزن 
ممان 
 اینرسی

 W محوریسختی  خمشیسختی 

)2 - واحد )E Kg cm ν 3( )Kg cm 2( )A cm 4( )I cm 2( )EI KNm m ( )EA KN m (KN/m/m) 
ساختمان 

 مجاور
- 62 10 0.2 - - - 9000 65 10 5 

 تیرک
 مایل

IPE 

180 
62 10 0.3 7850 23.9 7.42 - - - 

 
 ایمشخصات مربوط به بار لرزه -4جدول 

 میرایی رایلیضرایب  موج طولیسرعت  موج برشیسرعت  اعمال بار زمان 
) t (s) واحد )

S
V m s ( )

P
V m s 𝛂 𝛃 

 0.001 0.01 153.4 88.54 10 مقادیر

 
( برابر 1از به محاسبه فرکان  غالب و نیز درصد میرایی می باشد. فرکان  غالب خاک با استفاده از رابطه )برای محاسبه ضرایب میرایی رایلی نی

% در نظر گرفته می شود. با استفاده از مقادیر به دس  آمده ۵نیز طبق توصیه ها در اغلب پروژه ها برابر با ( ζ)هرتز به دس  می آید، میرایی خاک  1.۶با 
 ( به صور  زیر محاسبه می شود:4( تا )2ی طبق روابط )مقدار ضرایب رایل

 

(2 1)

4

S
V n

f
H

 
                                                                                                                                (1) 

 

(%) min                                                                                                                            (2)  

 

(%)

min





                                                                                                                                (3) 

 

min min 2f                                                                                                                        (4) 

 

ضرایب میرایی ( β)و ( α)میرایی خاک بر حسب درصد، ( ζ) سرع  موج برشی،( Vs)ارتفاع خاک،  (H)فرکان  غالب خاک، ( f)که 
 حداقل فرکان  زاویه ای می باشد. (ωmin)رایلی و 
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Time [sec]

131211109876543210

A
c
c
e
le

ra
ti
o
n
 [
g
]

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

 
 Sesmosignalافزار در نرم بماشت زلزله گشتاب ن -2شکل 

 

 انتختاب  دو طبقته   هتا  تحلیتل  انجتام  بترای  مجتاور  ستازه  طبقا  تعداد گود، مجاور ساختمان به مربوط پارامترهای تغییرا  اثر بررسی برای

 طبقتا   کلیته  ستختی  گرفتن نظر در، ]2[( 138۵) صادقیان و (1382) ناسخیان ،(13۷۵)حسینی لواسانی مطالعا  نتایج به توجه باه اس ، چرا که گردید
 در. دارنتد  حلیتل ت نتایج در ناچیزی بسیار تفاو  سربار، عنوان به طبقا  بقیه کردن لحاظ و سازه از طبقه یک گرفتن نظر در با ، در مقایسهسازه یک

 ه اس .گردید اکتفا سازه از طبقه دو سختی گرفتن نظر در به مقاله این در نتیجه

 
 

 .         مدل عددی4
 

متش تغییتر   و نیتز   PLAXISنرم افتزار دوبعتدی   از  با استفادهتح  بار لرزه ای، و تیرک مایل مجاور گود  واقع بر شالودهدو طبقه از ساختمان  3در شکل 
متدل در نتتایج تتاثیری نداشتته باشتند. در       اعمال بار نشان داده شده اس . همچنین ابعاد مدل به نحوی انتخاب شتده انتد کته مرزهتای     شکل یافته به واسطه
های عددی برای بررستی اثتر ارتفتاع گتود، زاویته      استفاده شده اس . مدلسازی از مرزهای جاذب رزه ایبه دلیل استفاده از بار ل ساخته شدهمرزهای مدل 

و ان، لنگر خمشی، نیروی محوری و نیتروی برشتی انجتام    ، ضریب اطمینشالوده مجاور بر جابه جایی ،تیرک مایل و نیز تعداد طبقا  ساختمان مجاور گود
 شده اس . در ادامه تشریح

 
 ایشکل یافته در مدلسازی ساختمان دو طبقه تحت بار لرزهمش تغییر -3شکل 

 

 

 اثر تعداد طبقات ساختمان        .  4-1
 

نشان داده شده تح  بار لرزه ای و  برحسب زمانیر ساختمان مجاور گود ز ه باالترین قسم  ساختمان و نیز شالودهتغییرا  جابه جایی دو نقط 4در شکل 
به دلیل افزایش  این مورد هم جابجائی در شالوده ساختمان می باشد.اس . همانطور که مشاهده می گردد جابه جایی در قسم  باالی ساختمان بیشتر از 

 استفاده از تیرک مایل می باشد. داسیون مجاور گود باارتفاع با افزایش طبقا  ساختمان و هم به دلیل مهار نمودن فون

 
 تغییرات جابه جایی افقی فونداسیون و باالترین ارتفاع در ساختمان یک طبقه با زمان تحت بار لرزه ای -4شکل 
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 4۵زاویه تیترک مایتل    برای حالتی کهبر حسب تعداد طبقا  ساختمان مجاور گود مینان و نیز جابه جایی شالوده تغییرا  ضریب اط ۵ در شکل
بترای همتان   همچنین توزیع نیروی محوری و لنگر خمشی در تیرک مایتل ناشتی از بتار لترزه ای      اس . هنشان داده شدمتر می باشد  4درجه و ارتفاع گود 

 نشان داده شده اس . ۶در شکل  درجه تمایل تیرک و ارتفاع گود

 
 فونداسیون با تغییرات طبقات ساختمانتغییرات ضریب اطمینان و جابه جایی افقی  -5شکل 

 

 
 )ب( توزیع لنگر خمشی                         )الف(  توزیع نیروی محوری                                                                            

 نحوه توزیع نیروی محوری و لنگر خمشی در تیرک مایل  -6شکل 
 
 

 ر زاویه تیرک مایل.          اث4-2
 

بر حسب زاویه  در دیواره گود زیر ساختمان مجاور گود و نیز ضریب اطمینانه جایی باالترین نقطه ساختمان و شالوده تغییرا  جاب 8و  ۷در اشکال 
 تیرک مایل نسب  به سطح افقی نشان داده شده اس . 

 

 
 تیرک مایل تحت بار لرزه ایجابه جایی افقی فونداسیون و ساختمان بر حسب زاویه  -7شکل 

Factor of Safety 

Displacement of Top of  Building 
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 ضریب اطمینان دیواره گود با استفاده از تیرک مایل تحت بار لرزه ای -8شکل 

 
متر و نیز دو طبقه ستاختمان نشتان داده    4مقادیر نیروی محوری و برشی، لنگر خمشی بر حسب زاویه تیرک مایل برای گود با ارتفاع  9شکل در 

 نشان داده شده اس . ۵ول مدلسازی ها در جد زآمده ا شده اس . همچنین مقادیر به دس 

 

 

 

 
 تحت بار لرزه ای تمایل آنتیرک مایل با تغییرات زاویه  لنگر خمشی در و ی برشی و محوریهانیروتغییرات  -9شکل 

Factor of Safety 
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 متر 4ری طبقه و ارتفاع گودبردا 2ساختمان  شالودهبرای و جابجائی ها  در تیرک مایلنیروهای داخلی تغییرات  -5جدول 

نیروی محوری تیرک 
 مایل

نیروی برشی تیرک 
 مایل

لنگر خمشی تیرک 
 مایل

ضریب اطمینان 
 پایداری گود

جایی افقی جابه
 فونداسیون

جایی باالترین جابه
 ارتفاع ساختمان

 

KN/m KN/m KNm/m - cm cm درجه 

129.42 65.81 10  90.8 10  0.581 3.24 4.52 30 

185.10 610.03 10  91 10  0.640 2.67 3.56 45 
306.08 613.77 10  91.31 10  0.753 1.52 2.94 60 

 
 

 گودبرداریعمق .          اثر4-3
 

عمتق گتود افتزایش یابتد،      تیرک مایتل متی باشتد. هرچته    ارتفاع گود یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر رفتار ساختمان و پی مجاور گود و نیز عملکرد 
گود متورد بررستی قترار     عمقختمان مجاور گود بیشتر می گردد. در این قسم  اثر دیواره گود ناپایدار تر می شود، و تغییر مکان های پی و به تبع آن سا

 نشان داده شده اس . ۶و جدول  10نمودار شکل  درگرفته اس . تغییرا  جابه جایی پی و نیزتغییرا  ضریب اطمینان بر حسب ارتفاع گود 
 

 
 درجه 45 تمایل تفاع گودبرداری برای تیرک با زاویهبا تغییرات ارشالوده  تغیرات ضریب اطمینان و تغییرمکان -10 شکل

 
 درجه 45 تمایل برای تیرک با زاویهبا تغییرات ارتفاع گودبرداری  شالودهرات ضریب اطمینان و تغییرمکان یتغی -6جدول 

 (m)گودبرداری  ارتفاع دیوار (cm)مکان فونداسیون تغییر ضریب اطمینان
1.465 2.67 2 
0.836 3.84 3 
0.64 4.21 4 
0.383 7.36 5 

 
 

 .          نتیجه گیری5
 

 را به صور  زیر بیان نمود: حاصل شده می توان نتایجوجه به مدلسازی های صور  گرفته با ت
ن بته پتی و   اثر تعداد طبقا  ساختمان: همانطور که انتظار می رود با افزایش تعداد طبقا  ساختمان به واسطه افزایش بار انتقال یافته از ساختما .1

اد نیز از پی واقع بر مجاور گود به تیرک مایل جابه جایی پی افزایش می یابد. از مقایسه نتایج به دس  آمده مشاهده می شتود بتا افتزایش تعتد    
متی   طبقا  سلختمان جابه جایی افقی فونداسیون افزایش و ضریب اطمینان گود کاهش می یابد. برای بررسی اثر تعداد طبقا ، دو طبقه مدل

گردد و سایر طبقا  به صور  مجموع بار مرده و درصدی از بار زنده را، به صور  بار گسترده اعمال می کنیم. همچنین با اعمتال بتار لترزه    
ای مشاهده می گردد که تغییر مکان باالترین قسم  ساختمان از تغییر مکان پی مهار شتده بتا تیترک مایتل بیشتتر است . همچنتین بتا مقایسته          

 ی شود مقدار حداکثر شتاب در باالترین قسم  ساختمان از حداکثر شتاب در شتاب نگاش  اعمالی بیشتر اس .مشتاب ها مشاهده حداکثر 

Factor of Safety 
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تتا   ۶0در تحقیقا  گذشه بیان شده اس  که زاویه بهینه برای تیرک مایل برای حال  بارگذاری استاتیکی مقداری بتین   اثر زاویه تیرک مایل: .2
سازی شتده است .   درجه نسب  به سطح افقی تح  بار لرزه ای شبیه  ۶0و  4۵، 30می باشد. اما در مدلسازی ها زوایای  نسب  به افق درجه ۷۵

ر مکتان افقتی هتم    ییبا افزایش زاویه تیرک تغ ،قابل مشاهده اس   8و  ۷ لاشکانتایج حاصل از مدلسازی ها در نمودارهای همانطور که که از 
ر پی مجاور گود کاهش می یابد و به تبع آن ضریب اطمینان افزایش می یابد. نترخ کتاهش تغییتر مکتان پتی      در ساختمان مجاور گود و هم د

بیشتر از نرخ کاهش تغییر مکان ساختمان می باشد که دلیل این امر در درجه اول وجود تیرک مایل در جلوگیری از حرک  پتی و در درجته   
 شد.دوم ارتفاع قرارگیری پی نسب  به ساختمان می با

یتل نستب  بته ستطح افقتی، میتزان هتر دو        مشاهده نمود که با افزایش زاویه تیرک ما 9نحوه عملکرد تیرک مایل را می توان در شکل 
و لنگر خمشی افزایش می یابد. دلیل این امر عملکرد بهتر تیرک مایل و جذب بیشتر نیروهای منتقتل شتده بته پتی از      ،یشبر نیروی محوری و
 می باشد.رک طرف ساختمان به تی

د، و تغییر مکان های پی و به تبع آن ساختمان مجاور گود بیشتر گردهرچه عمق گود افزایش یابد، دیواره گود ناپایدار تر می  اثر ارتفاع گود: .3
 4د تتا  ع گتو ابتا افتزایش ارتفت    ،مشاهده می گتردد  ۶ و جدول 10. همانطور که از نتایج مدلسازی ها در مورد اثر عمق گود در شکل می گردد
بته جتایی   جانترخ  متتر بته یکبتاره     ۵دارد، اما با افزایش ارتفاع گود تتا   ثاب  روندی اجابه جایی فونداسیون مجاور گود تقریبافزایش نرخ  ،متر

 اثر ارتفاع گود بر ضریب اطمینان نیز به همین ترتیب می باشد.همچنین  .یابد میافقی فونداسیون افزایش 
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