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بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین

بازنگری در فشار جانبی خاک
بر دیوارهای زیرزمین
هومن حیدریان ،کارشناسارشد ژئوتکنیک

مقدمه
تئوریهای کالسیک مکانیک خاک ،فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل
را در سه حالت سکون ،1محرک 2و مقاوم 3معرفی میکنند .تغییر شکل
نسبی دیوار ( نسبت تغییر شکل دیوار به ارتفاع دیوار ) متناظر با این
سه حالت در جدول  1-5-7و ضابطهی  1-2-4-5-7از ویرایش سوم
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ( پی و پیسازی ) به شرح جدول
زیر آمده است .
∆

تغییر شکل نسبی دیوار )𝒙𝒙 ( متناسب با فشار محرک ،مقاوم و سکون
𝑯𝑯

بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین
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𝒙𝒙∆

تغییرشکل نسبی دیوار ) (

سکون

0/00005

𝑯𝑯

مقاوم

محرک

نوع خاک

هومن حیدریان ،کارشناسارشد ژئوتکنیک

هومن حیدریان

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

با توجه به متعارف بودن اجرای دیوارهای حائل بتنی در اتصال به پی
و سقف ( تیر )  ،در این نوشتار صرفاً بارگذاری این دیوارها بررسی شده
است  .شکل ( )1مقطعی از این دیوارها را نشان میدهد .

مقدمه
تئوریهای کالسیک مکانیک خاک ،فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل
را در سه حالت سکون ،1محرک 2و مقاوم 3معرفی میکنند .تغییر شکل
نسبی دیوار ( نسبت تغییر شکل دیوار به ارتفاع دیوار ) متناظر با این
سه حالت در جدول  1-5-7و ضابطهی  1-2-4-5-7از ویرایش سوم
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ( پی و پیسازی ) به شرح جدول
زیر آمده است .

0/01

0/001

ماسهی متراکم

0/02

0/002

ماسه با تراکم متوسط

0/04

0/004

ماسهی سست

تغییر شکل نسبی دیوار )𝒙𝒙 ( متناسب با فشار محرک ،مقاوم و سکون

0/02

0/002

الی متراکم

0/05

0/01

رس متراکم

شکل  -1مقطع دیوار حائل بتنی متصل به سازه

0/06

0/02

رس نرم

مطابق با این جدول ،انتخاب نوع بارگذاری خاک در دیوارهای حائل

مستلزم تخمین زدن تغییر شکل نسبی دیوار )𝒙𝒙𝑯𝑯∆( است .علیرغم این
موضوع در بند  5-3-4-5-7از این مبحث ،بارگذاری دیوارهای زیرزمین
متصل به سقف در شرایط استاتیکی از این قاعده مستثنا شده است و
لحاظ کردن شرایط سکون در بارگذاری این دیوارها الزامی دانسته شده
است .

∆

𝑯𝑯

∆

تغییرشکل نسبی دیوار )𝒙𝒙 (

سکون

𝑯𝑯

مقاوم

محرک

0/01

0/001

نوع خاک

ماسهی متراکم

ماسه با تراکم متوسط

0/002
0/02
 -1بارگذاری استاتیکی
ماسهی سست
0/004
0/04
 0مفاد یاد شده از مبحث هفتم  ،الگوی بارگذاری جانبی
 /00005با
مطابق
الی متراکم
0/002
0/02
دیوارهای حائل متصل به سازه که از این به بعد به اختصار "دیوار
رس متراکم
0/01
0/05
زیرزمین" نامیده میشود  ،در شرایط استاتیکی متناظر با حالت سکون
رس نرم
0/02
0/06
است  .علیرغم این موضوع  ،بارگذاری دیوارهای زیرزمین برحسب

شرایط پایداری کوتاهمدت و درازمدت گودبرداری  ،اجرا یا عدم اجرای

دیوارهای حائل
چنین،خاک
بارگذاری
انتخاب نوع
این درجدول،
مطابق با
در گودبرداری
هندسه
زیرزمین و هم
پشت دیوار
backfill
𝒙𝒙∆
رغم این
است.درعلی
دیوارهای (
نسبی دیوار )
خواهدزدن
تخمین
مستلزم
چهار
زیرزمین
شکلبارگذاری
تغییرادامه،
بود  .در
متفاوت
𝑯𝑯
زیرزمین
دیوارهای
بدونمبحث،
حالت بااز واین
متناظر5با4-دو5-3-
وضعیتبند -7
موضوع در
شود .
بارگذاریبررسی می
اجرای backfill
متصل به سقف در شرایط استاتیکی از این قاعده مستثنا شده است و
backfill
بدوندراجرای
زیرزمین
دندیوار
الف-
این دیوارها الزامی دانسته شده
بارگذاری
سکون
شرایط
لحاظ کر
است .وضعیت 1
در این وضععیت دیوارهی خاکبرداری ( سعنگبری ) شعده در درازمدت،
خودپایدار 4اسعت و یا با عناصعر پایدارکننده ( مثالً نیلینگ دائم ) پایدار

At rest 1
Active 2

Passive 3
Self-stable 4

با
وس
است

مط
دیو
زیرز
است
شرا

fill

متف
وضع

الف

وضع

در ا
خود

شععده اسععت  .در این شععرایط هیچگونه نیروی رانشععی از سععمت زمین
( خعاکی یعا سعععنگی ) بعه دیوار زیرزمین اعمعال نمیشعععود  .نمونعهای از
شرایط وضعیت ( )1در اشکال ( )2و ( )3نشان داده شده است .

شکل  -2مقطع دیوار زیرزمین بدون اجرای  backfillدر مجاور دیوار

شکل  -5مقطع دیوار زیرزمین بدون اجرای  backfillدر مجاور
خاکبرداری مهار شده با سازهی نگهبان خرپایی

سنگی خودپایدار

ب -دیوار زیرزمین با اجرای backfill

وضعیت 3

دیوارهی خاکبرداری ( سنگبری ) شده در درازمدت  ،خودپایدار است
یا با عناصر پایدار کننده ( مثالً نیلینگ دائم ) پایدار میشود ،ولی به
علت فاصلهی بین دیوار زیرزمین با وجه خاکبرداری ( سنگبری ) شده،
این فاصله با  backfillپر میشود  .در این شرایط  backfillبه تنهایی
باعث رانش بر دیوارهای زیرزمین میشود  .نمونهای از شرایط وضعیت
( )3در اشکال ( )6و ( )7نشان داده شده است .
بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین

شکل  -3مقطع دیوار زیرزمین بدون اجرای  backfillدر مجاور
خاکبرداری مهار شده با نیلینگ دائم

وضعیت 2

دیوارهی خاکبرداری شده ( عموماً قائم ) در شرایط کوتاهمدت،
خودپایدار است یا با عناصر پایدار کنندهی غیردائمی ( مثالً نیلینگ
موقت  ،خرپا و  ) . . .پایدار شده است  .در شرایط درازمدت دیوار
زیرزمین متحمل رانش از سمت زمین طبیعی خواهد بود  .نمونهای از
شرایط وضعیت دو در اشکال ( )4و ( )5نشان داده شده است .

شکل  -6مقطع دیوار زیرزمین با اجرای  backfillدر مجاور دیوار سنگی
خودپایدار

خاکبرداری مهار شده با نیلینگ موقت
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جعدول زیر خالصعععهای از چگونگی بعارگعذاری اسعععتعاتیکی بر دیوارهعای
زیرزمین در چهار وضعیت یاد شده را نشان میدهد .
وضعیت
1
شکل  -7مقطع دیوار زیرزمین با اجرای  backfillدر مجاور خاکبرداری

2

دیوارهی خاکبرداری شده در شرایط کوتاهمدت به صورت طبیعی
خودپایدار است و یا با عناصر پایدارکننده ( مثالً نیلینگ موقت  ،خرپا و
 ). . .پایدار شده است ؛ ولی به علت فاصلهی بین دیوار زیرزمین با وجه
خاکبرداری شده  ،این فاصله با  backfillپر میشود  .در این شرایط
رانش وارد بر دیوار زیرزمین در درازمدت تابعی از هندسه  backfillو
همزمان مشخصات مکانیکی  backfillو زمین مجاور آن خواهد بود .
نمونهای از شرایط وضعیت ( )4در اشکال ( )8و ( )9نشان داده شده
است .

بار جانبی بر اساس شرایط سکون و با محاسبهی ضریب  K0بر
مبنای پارامترهای زمین طبیعی محاسبه میشود ( .شکل  4و (5

3

بار جانبی بر اساس شرایط سکون و با محاسبهی ضریب  K0بر مبنای
پارامترهای  backfillمحاسبه میشود .نکتهی قابل توجه در
محاسبهی K0آن است که به علت محدود بودن عرض  backfillمقدار
ضریب  K0در این شرایط از ضریب  K0متناظر با  backfillبا عرض
نامحدود کمتر است ( .شکل  6و )7

4

بار جانبی همزمان از مشعخصعات مکانیکی زمین طبیعی و  backfillو
همچنین ،مشعخصعات هندسعی  backfillتاثیر میپذیرد ( .شعکل  8و
)9

مهار شده با نیلینگ دائم

وضعیت 4

بار جانبی بر دیوار زیرزمین
بار جانبی بر دیوار زیرزمین وارد نمیشود ( .شکل  2و (3

در وضعیت  ،3ضریب فشار جانبی در حالت سکون برای  backfillبا
عرض محدود مقدار ثابتی نیست و بر حسب عمق کاهش مییابد .مقدار
این ضریب بر اساس توصیهی ) Kniss et al. (2007و بر مبنای تئوری
قوسزدگی 5با رابطه زیر تخمین زده میشود :
𝑧𝑧
1
𝐵𝐵
)) 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵× × ((1 − 𝑒𝑒 −2𝐾𝐾0
𝑍𝑍 )𝛿𝛿(2tan

بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین

شکل  -8مقطع دیوار زیرزمین با اجرای  backfillدر مجاور دیوار خاکی
خودپایدار در شرایط کوتاهمدت و ناپایدار در شرایط درازمدت

در این رابطه :
 =𝐾𝐾 ضریب فشار جانبی در حالت سکون ؛
𝐵𝐵= عرض  backfill؛
𝑍𝑍= عمق که از باالی دیوار زیرزمین به سمت پایین در نظر گرفته
میشود ؛
𝛾𝛾=وزن مخصوص مصالح  backfill؛
𝛿𝛿= زاویه اصطکاک بین مصالح  backfillبا دیوار زیرزمین و زمین طبیعی
که مساوی فرض میشود ؛
 1 − sin(𝜑𝜑) = 𝐾𝐾0؛
𝜑𝜑=زاویه اصطکاک داخلی موثر مصالح .backfill
مقدار ضریب  𝐾𝐾 بر حسب عمق کاهش مییابد و همواره کوچکتر یا
مساوی  𝐾𝐾0است .
در وضعیت  ،4رابطهی ( فرمول ) مشخصی برای محاسبهی ضریب
فشار جانبی خاک در حالت سکون وجود ندارد و تعیین دقیق فشار
جانبی مستلزم تحلیلهای عددی است .شاید استفاده از بیشینهی مقدار
 𝐾𝐾0مصالح  backfillو زمین طبیعی توصیهای محافظهکارانه باشد .

 -2بارگذاری دینامیکی
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= 𝐾𝐾 

شکل  -9مقطع دیوار زیرزمین با اجرای  backfillدر مجاور خاکبرداری
مهار شده با نیلینگ موقت

arching 5

مطابق با بند  6-3-4-5-7از ویرایش سوم مبحث هفتم مقررات ملی
ساختمان  ،در بارگذاری لرزهای دیوارهای زیرزمین باید از جدول
 7-5-2به شرح زیر استفاده کرد .
جدول  -2-5-7فشار خاک در بارگذاری لرزهای دیوارهای زیرزمین
خاک پشت دیوار

روش محاسبهی فشار جانبی خاک در هنگام

متراکم یا سخت
( بر اساس مدول برشی )

فشار دینامیکی خاک با فرض حالت سکون و
بهکارگیری روابطی مانند )(Wood, 1973

متوسط و سست

( )1فشار دینامیکی خاک با فرض حالت محرک و
بهکارگیری روابطی مانند مونونوبه -اُکابه یا
( )2فشار استاتیکی خاک با فرض حالت سکون

زلزله

)(backfill

شکل  -11مقادیر اضافه نیروی جانبی و اضافه لنگر خمشی بیبعد شده
ناشی از زلزله در روش (1973) Wood

در دیوارهای زیرزمین با  backfillنامحدود با فرض ضریب پواسن 0/35
برای مصععالح  backfillمقدار اضععافه فشععار جانبی زلزله و همچنین ،
اضافه لنگر خمشی ناشی از زلزله با روابط زیر قابل محاسبه است :
∆𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = γ𝐻𝐻2 𝐾𝐾ℎ

∆𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0.6γ𝐻𝐻3 𝐾𝐾ℎ

گفتنی اسعت اضعافه فشعار دینامیکی در تئوری  (1973) Woodنسعبت به
روش معونعونعوبععه  -اُکععابععه ) (M-O6و هعمچعنعیعن ،سعععیععد  -ویعتعمعن
) (S-W7بزرگتر اسععت  .شع کل ( )12مقایسععهی بین اضععافه فشععار بار
لرزهای به سه روش یاد شده را نشان میدهد .

بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین

در بند یاد شده از این مبحث ،سختی یا نرمی خاک با توجه به
خصوصیات خاک  ،ارتفاع دیوار و ارتفاع ساختمان و بر اساس قضاوت
مهندسی تعیین میشود .
با توجه به آنکه روابط  (1973) Woodدر متون کالسیک "مهندسی
پی" کمتر نقل شده است  ،در ادامه  ،این روابط بررسی شده است .
در روش  (1973) Woodدیوار زیرزمین به صورت کامالً صلب و بدون
جابهجایی و بدون اصطکاک با مصالح  backfillفرض میشود .در این
روش رفتار مصالح  backfillاالستیک خطی فرض شده است و اثر انتشار
موج و متناظراً تشدید در نظر گرفته نشده است  .شکل ( )10مقطع
شماتیک و فرضیات بهکار رفته در روش  (1973) Woodرا نشان
میدهد .در این روش ارتفاع دیوار ) ، (Hطول (پهنای)  backfillبرابر
) ،(Lوزن مخصوص مصالح  backfillبرابر  ، ضریب پواسن مصالح
 backfillبرابر  و  𝐾𝐾ℎمولفهی افقی شتاب زمینلرزه فرض شده است.

شکل  -10مقطع شماتیک دیوارهای صلب زیرزمین در روش (1973) Wood

در روش  (1973) Woodمقدار اضعافه فشعار جانبی بیبعد شعده ناشعی از
زلزله )

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃∆

𝐾𝐾ℎ
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀∆
𝐾𝐾ℎ

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀

=  (𝛾𝛾𝐻𝐻 3بر اسعاس نمودارهای شعکل ( )11قابل اسعتخراج

شکل  -12مقایسهی اضافه فشارجانبی ناشی از زلزله در سه روش
مونونوبه -اُکابه ،سید و ویتمن  ،وود

Mononobe - Okabe 6

Seed & Whitman 7
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است.

𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹
𝐻𝐻𝛾𝛾( و همچنین ،اضعافه لنگر خمشعی بیبعد شعده ناشعی
= 2
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 -3بارگذاری جانبی دیوارهای زیرزمین در سایر
آییننامهها

مقالهای8

بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین
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که توسط
انجمن مهندسان سازهی کالیفرنیا ) (SEAOCدر
تعدادی از اساتید دانشگاه برکلی و همچنین چند مهندس مشاور به
صورت مشترک تنظیم شده است ،به بررسی بارگذاری دیوارهای
زیرزمین در کشور آمریکا پرداخته است  .خالصهای از نکات کاربردی و
قابل تأمل در این مقاله به شرح زیر است :
 اساساً خسارت و تخریب در دیوارهای بتنی زیرزمین به علت بارهایلرزهای گزارش نشده است؛ علیرغم این موضوع ،در شرایط فعلی بار
زلزله در طراحی دیوارهای زیرزمین در کشور آمریکا در نظر گرفته
میشود .
 اغلب مشاوران ژئوتکنیک در آمریکا از روش کامالً محافظهکارانه وسادهی مونونوبه-اٌکابه برای تخمین فشار دینامیکی خاک بر دیوارهای
زیرزمین و دیوارهای حائل استفاده میکنند ؛
 در آییننامهی ) IBC(International Building Codeفشار جانبیخاک بر دیوارهای زیرزمین در حالت استاتیکی معادل با فشار سکون
دانسته شده است ؛
 اضافه فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی نباید به فشار جانبی خاکدر حالت سکون متناظر با شرایط استاتیکی اضافه شود  .در صورت
استفاده از روش مونونوبه-اٌکابه  ،اضافه فشار دینامیکی باید به حالت
محرک ) (activeاضافه شود ؛
 اگر شتاب حداکثر زلزله ) (PGAکمتر از  0.4gباشد  ،اساساً اضافهفشار دینامیکی وارد بر دیوارهای زیرزمین از سمت خاک قابل صرفنظر
است .
 طراحی دیوارهای زیرزمین بر اساس شرایط سکون عموماً به اندازهایمحافظهکارانه است که اضافه فشارهای دینامیکی را پوشش میدهد .

استفاده از روابط آن برای  backfillبا عرض محدود ( وضعیت  3در متن
نوشتار ) است  .در همین مبحث برای محاسبه فشار جانبی خاک در
شرایط لرزهای در خاکهای متوسط و سست دو روش مطرح شده است:
الف -فشار دینامیکی خاک با فرض حالت محرک و بهکارگیری روابطی
مانند مونونوبه -اُکابه ؛
ب -فشار استاتیکی خاک با فرض حالت سکون .
با توجه به فرض صلبیت مطلق دیوار در روش  (1973) Woodاستفاده
از روابط  (1973) Woodدر شرایط لرزهای بسیار سختگیرانه و
محافظهکارانه به نظر میرسد .
به نقل از انجمن مهندسان سازهی کالیفرنیا  ،در شرایط فعلی اغلب
محاسبان کشور آمریکا به دلیل سادگی روابط از روش مونونوبه-اٌکابه
برای محاسبه فشار جانبی خاک در حالت لرزهای استفاده میکنند  .در
این حالت  ،اضافه فشار لرزهای خاک در حالت محرک به روش مونونوبه-
اٌکابه به فشار محرک در حالت استاتیکی افزوده میشود  .این موضوع
صرفاً یک فرض محاسباتی است و به معنای وجود شرایط محرک در
وضعیت استاتیکی نیست  ،چرا که لحاظ کردن شرایط سکون در حالت
استاتیکی یک الزام آییننامهای است .گفتنی است در این روش  ،افزودن
اضافه فشار لرزهای به روش مونونوبه-اٌکابه به فشار استاتیکی در حالت
سکون کامالً نادرست است .
با توجه به آنکه عموماً فشار جانبی خاک در حالت سکون  1/6تا 2
برابر فشار جانبی در حالت محرک است ؛ غالباً درنظر گرفتن شرایط
سکون در حالت استاتیکی کنترلکنندهتر از شرایط لرزهای خواهد بود .

 -4نتیجهگیری
در شرایط استاتیکی مطابق با ویرایش سوم از مبحث هفتم مقررات ملی
ساختمان و همچنین آییننامهی  ،IBCفشار جانبی خاک بر دیوارهای
زیرزمین باید در شرایط سکون ) (at restدر نظر گرفته شود  .در
محاسبهی این فشار بر حسب وجود یا عدم وجود  backfillو همچنین،
شرایط پایداری کوتاهمدت و درازمدت زمین طبیعی  ،چهار وضعیت
مختلف بررسی شد که محاسبان سازه بر حسب مورد میتوانند از روابط
و شرایط متناظر با این چهار حالت استفاده کنند .
در مبحث هفتم در شرایط لرزهای هرگاه  backfillپشت دیوار و یا
زمین طبیعی مجاور دیوار ،متراکم یا سخت باشد  ،محاسبهی اضافه
فشار جانبی لرزهای بر دیوارهای صلب و مقید زیرزمین به روش Wood
) (1973پیشنهاد شده است ؛ هر چند که مطابق با بند
 7-5-4-3-8از این مبحث  ،تعیین فشار جانبی در این حالت بر اساس
مدلسازیهای عددی به عنوان یک روش جایگزین ( و احتماالً
واقعیتر ) مطرح شده است  .یکی از محاسن روش  (1973) Woodامکان
Seismic Earth Pressures on Deep Building Basements (2010) 8

مراجع

1- Earthquake-induced pressure on rigid wall structure,
J. H. Wood, 1975.
2- Earthquake –induced soil pressure on structures, J. H.
Wood, 1973.
3- Seismic soil structure interaction and lateral earth
pressure on buried reservoir structures, Hushmand,
Dashti, Zhang, McCartney, Ghayoomi, 2017.
4- Seismic Earth Pressures on Deep Building Basements,
Marshall Lew, G.E., Senior Principal MACTEC
Engineering and Consulting, Inc. Los Angeles,
California, Nicholas Sitar, P.Eng., Professor
University of California, Berkeley, Linda Al Atik,
Postdoctoral Scholar University of California,
Berkeley, Mehran Pourzanjani, S.E., Principal Saiful
Bouquet, Inc. Irvine, California Martin B. Hudson,
G.E., Chief Engineer MACTEC Engineering and
Consulting, Inc. Los Angeles, California

