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 خالصھ

 یباربر تیظرف نییاست. تع بیش یو قرار گرفتن شالوده بر ک،یژئوتکن از مسائل مھم در یکی
ھا از جملھ مسائل مھم  یپ یینھا یباربر تیعوامل موثر برظرف و بیش یرو واقع بر یھا یپ

بر مطالعات انجام گرفتھ در  یمقالھ نخست مرور مختصر نیا باشد. در یم کیدر ژئوتکن
 یسپس در راستا دارصورت گرفتھ شده و بیسطح ش یرو ھا بر یپ یربربا تیظرف نییتع نھیزم

 ریتالش شده است کھ تاثPLAXIS فاده از نرم افزار اجزاء محدود با است قاتیتحق نیا لیتکم
 ھیوزن مخصوص خاک و خاک دوال ، انگیاتساع ، مدول  ھیمختلف از جملھ اثر زاو یپارامترھا

 طیشرا ی. ھمھ محاسبات براردیقرار گ یمورد بررس ینوار یپ ریز بر فیضع ھیال یریقرار گ و
 انگیمدول  شینشان داد کھ افزا جیباشد. نتا یکامل م کیکرنش مسطح با رفتار االستو پالست

وزن مخصوص  شیکھ افزا یحال دارد در ریدار تاث بیسطح ش یبررو یپ یباربر تیظرف یرو بر
  ندارد. یپ یباربر تیظرف یرو بر یریچشمگ ریخاک تاث

  
   سطح شیب دار ظرفیت باربری، پی نواری،کلمات کلیدي: 

  
  

  مقدمھ  .1
 
آن از جملھ مسائل  ب دار بر ظرفیت باربری نھایی پی ھای واقع برتاثیر سطح شی 

ظرفیت  از روی شیب مھم در مھندسی ژئوتکنیک است .ظرفیت باربری پی واقع بر
دلیل آن این است کھ بھ ھنگام  باربری ھمان پی واقع برسطح افق کمتر است و

سطح شیب دار  برزیر پی واقع  رسیدن خاک زیر پی بھ گسیختگی ،گوه تشکیل شده در
دلیل آن این است کھ بھ  متفاوت با گوه تشکیل شده با پی واقع برسطح افق است و

شیب ،تمامی رانش مقاوم  بر قرارگرفتھپی  ھنگام گسیختگی ،گوه تشکیل شده در زیر
طرف پایین دست در  سطح افق تشکیل شود ،در بر واقعپی  زیرممکن است کھ را 

 شیب کاھش می یابد. این رو ظرفیت باربری پی واقع برمقابل خود نخواھد یافت از 
عوامل  ودار  شیب سطحبر قرارگرفتھدر راستای بدست آوردن ظرفیت باربی نھایی پی 

جملھ مطالعات  موثر برظرفیت باربری آن تحقیقات بسیاری صورت گرفتھ است کھ از
 ساران و ،]2[ )1970ھنسن( ،]1[)1953میرھوف( انجام شده می توان بھ مطالعات،

و..اشاره نمود .در مطالعات انجام شده  ]4[)1988گمپرلین( و ]3[ )1989ھمکاران (
یا  حدی و توسط این محققان با استفاده از روش ھای تحلیلی:تعادل حدی ،آنالیز

خطوط مشخصھ بھ محاسبھ ظرفیت باربری پی ھا پرداختھ شده است.امروزه استفاده از 
پایھ روش ھای عددی  ائل مھندسی بسیار شایع است وروش ھای عددی برای تحلیل مس

تبدیل یک محیط با بی نھایت درجھ آزادی بھ محیطی با درجھ آزادی محدود 
 ] 5[.درتعدادمعینی از نقاط محیط است

تالش Version8.2(Plaxis (این مقالھ با استفاده از نرم افزار اجزای محدود در  
شیب تحت تاثیرتغییرات  اری واقع برگردیده است کھ ظرفیت باربری پی ھای نو

 پارامترھای گوناگون خاک مورد بررسی قرارگیرند.
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 دیمدلسازی عد  .2
 

 یک نرم افزارتحلیل عددی است کھ بھ روش المان ھای محدود   PLAXISنرم افزار
(Finite Elements)این نرم افزار یک  تحلیل می کند. مسائل ژئوتکنیکی را مدل سازی و

بعدی باھدف بخصوصی است کھ برای انجام  برنامھ کامپیوتری المان محدود دو
 6[.ھای مختلف ژئوتکنیکی استفاده می شودشکل درکاربرد تغییر پایداری و آنالیز

کھ از درون یابی مرتبھ چھار از  گرھی المان پیش فرض می باشد ، 15مثلث ]
 بدست می آید. نقطھ گاوس (نقاط تنش) 12 از انتگرال گیری عددی  تغییرمکان و

نقطھ گاوس  3انتگرال گیری عددی از  گرھی از درون یابی مرتبھ دوم و 6مثلث 
گرھی المان بسیار دقیقی است کھ نتایج تنش  15)بدست می آید. مثلث  (نقاط تنش

بھتری را برای مسائل مشکل ارائھ می دھد .بھ عنوان مثال می توان بھ محاسبات 
گرھی 15مثلث ھای  استفاده از خاک غیر قابل تراکم اشاره نمود . فروریختگی در

محاسبات بھ آرامی انجام می  کارایی عملیات و"نسبتا  حافظھ باالیی را می طلبد و
 پذیرد 

درتحلیل اجزاء محدود مسائل پایداری ]7[ ( De Borst&Vermeer.1984)ورمر دوبورست و
بیان  نقطھ ی گوسی را توصیھ نموده و 12گرھی مثلثی با  15استفاده از المان ھای 

نمودند کھ این المان دارای دقت باالیی برای تخمین بار گسیختگی نھایی،نظیر 
بیان  نیز با ]8[  (Groen& De Borst.1997)دوبورست جرون و رفیت باربری پی می باشد.ظ

تعیین  این موضوع کھ در خاک ھای اتساعی ،ھنگام بکارگیری روش اجزای محدود در
مسالھ دچار  ظرفیت باربری ،چنانچھ از المان ھای با درجھ پایین استفاده گردد،

ی دست باالیی برای مدل ساختھ شده بھ دست جواب ھا پدیده قفل شدگی حجمی شده و
گرھی را در مسائل ظرفیت باربری  15استفاده از المان ھای  "عمال خواھد آمد؛

 ]9[ اجتناب ناپذیر می دانند.
) در شرایط کرنش 1روی سطح شیب دار(شکل این راستا مدل پی نواری بر در
موھر کولمب استفاده  مدل و ازپی نواری با کف زبر درنظرگرفتھ شده است  مسطح و

 برابر عرض پی و 10متر ،طول محدوده شبکھ بندی  2درمدل فوق عرض پی  شده است.
در ھندسھ مدل بستھ بھ  nبرابر عرض پی در نظر گرفتھ شده و ضریب  6ارتفاع آن 

گرھی برای مدل سازی  15المان  از PLAXISزاویھ شیب دارد .ھمچنین درنرم افزار 
 گردیده است.استفاده 

 

 
  )ھندسھ ی مدل1شکل

 

  E ،Cالزم است مشخصات فیزیکی خاک یعنی   Plaxisنرم افزار برای انجام محاسبات در

، ϕ قابل مشاھده است. 1جدول  ضریب پواسون معلوم باشد مشخصات مصالح در و 

 
  مشخصات مصالح- 1جدول 

 واحد مقدار پارامتر
 - کلمب–موھر  مدل

 4/0 - 

c 65  
ϕ 30 درجھ 

 
قسمت مقالھ متفاوت می باشند  زوایھ اتساع در ھر وزن مخصوص و و Eچون مقادیر 

 قسمت مقادیر آنھا ذکر می گردد. ھر در
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 ظرفیت باربری مدول یانگ بر بررسی تاثیر پارامتر   .3

 
مقدار 3شیب  بررسی تاثیر مدول یانگ برظرفیت باربری پی ھای نواری واقع بر در

فاصلھ پی از راس شیب  ) بھ نرم افزار داده شده است وMpa( 30و 25و 20مدول یانگ 
درجھ در نظرگرفتھ  30زاویھ اصطکاک داخلی خاک  و λ=0 بھ عرض شیب یعنی مقدار

برای  و 4و 3و 2 و1 و5/0روی پی ھا با عرض ھای  تاثیر مدول یانگ بر. شده است 
 3و  2نتایج در قالب نمودارھای  .است  درجھ محاسبھ گردیده 30و 5زاویھ شیب  دو

 ارائھ شده است.

 

 
  عرض پی (متر)

  درجھ) 5شیب  ( ظرفیت باربری مدول یانگ بر بررسی تاثیر - 2شکل 

 

 
  عرض پی (متر)

  درجھ) 30(شیب  ظرفیت باربری مدول یانگ بر بررسی تاثیر - 3شکل 
  

برای پی  (شیب منحنی) از نمودارھای فوق می توان نتیجھ گرفت کھ میزان افزایش
ھا باعرض بیشتر زیادتر است یعنی با افزایش عرض پی تاثیر افزایش مدول یانگ 

افزایش ظرفیت باربری در اثر افزایش مدول یانگ در شیب ھای کمتر  است. مشھودتر
 شیب ھای باالتر میزان افزایش کمتراست. در مشھودتراست و

 
 
 ظرفیت باربری وزن مخصوص خاک بر بررسی تاثیر پارامتر   .4

 
 3شیب  ظرفیت باربری پی ھای نواری واقع بر بررسی تاثیر وزن مخصوص خاک بر در

فاصلھ پی  ) بھ نرم افزار داده شده است وKN/m3( 20 و 19و 18مقدار وزن مخصوص 
نظر گرفتھ شده است زاویھ  در =0λ و5/0 و1 و 2 مقدار از راس شیب بھ عرض پی

 در ) Mpa( 7/20مقدار مدول یانگ  و متر 2درجھ و عرض پی  30لی خاک اصطکاک داخ
 است. نتایج مطابق گراف ھای زیرگرفتھ شده است .  نظر

ظرفیت 
باربری 

ظرفیت 
 (Mpa)باربری
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λ=b/B 

 درجھ) 5(شیب  بررسی تاثیر وزن مخصوص خاک برظرفیت باربری - 4شکل 

 

 
λ=b/B 

  درجھ)30(شیب  بررسی تاثیر وزن مخصوص خاک برظرفیت باربری - 5شکل

 
می توان نتیجھ گرفت کھ افزایش وزن مخصوص تاثیر بسیار  5 و 4نمودارھای  از

 در (λ= 2 درجھ در5شیب ھای کم مانند  در اندکی در افزایش ظرفیت باربری دارد و
 .فواصل دور از لبھ سطح شیب دار) مقدار ظرفیت باربری کاھش اندکی داشتھ است

 
 بررسی تاثیر الیھ بندی خاک   .5
 
بر روی ظرفیت باربری  خاک دو الیھ مقالھ تاثیر تغییر ارتفاع فوقانیاین بخش  در

 مورد بررسی قرار گرفتھ است:  پی

ظرفیت باربری پی و نوع گسیختگی خاک زیر پی  الیھ بر ارتفاع خاک دو تاثیر 

ارتفاع خاک آوردن محدوده مقادیر  براین اساس برای بدست. چشمگیر استبسیار 

 ]10[ از روابط زیر استفاده می شود. الیھ اول (الیھ ضعیف )

 

 

ترزاقی - تئوری میرھوف خاک ( پی و گوه گسیختگی ھمراه با مجموعھ بارھای وارده بر- 6شکل

  ھنسون) و

 

فیت باربری ظر

 ظرفیت
  (Mpa)باربری
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H=0.5B tan (45+ϕ/2)                                                                                 

)1(    
 

H : ) ارتفاع مثلث تشکیل شده زیر پی ) و ارتفاع گوه گسیختگی ϕ:  زوایھ

   H=0.5B اصطکاک داخلی برطبق روابط باال کمترین عمق گوه گسیختگی برابر است با:

می شود از طرفی عمق تاثیر یا عمقی کھ باعث ایجاد نشست چشمگیری در زیر پی 

 است: 2مطابق باجدول 

 

عمق تاثیر تنش وارد شده بھ خاک از پی- 2جدول   

عمق تاثیربرحسب عرض پی 
)(B  

 شکل پی

2B مربع 
2.5B مستطیل 

3.5B 3.5یاD دایره 

3.5B نواری 

 
برابر عرض پی در نظر  3/ 5تا 5/0براین اساس ارتفاع الیھ فوقانی بین مقادیر 

 گرفتھ می شود.

  
  ییرات الیھ بندی تغ- 7شکل 

 5سطح شیبدار با زاویھ ھای  برای دو ، 2 و1نوع خاک  تاثیر الیھ بندی برای دو

KN/m(20بررسی می گردد .مقدار وزن مخصوص برابر درجھ  30و
3

مقدار مدول  و  )

 5/0ارتفاع الیھ فوقانی بین مقادیر . درنظر گرفتھ می شود )Mpa( 7/20یانگ 

ی کند وظرفیت باربری نھایی در ھرمرحلھ آنالیز می برابر عرض پی تغییر م 5/3تا

 شود. 

  1مشخصات خاک مدل - 3جدول 

ϕ  C(Kpa) مشخصات 

 1الیھ   10  10

  2الیھ   30  10

  
  2مشخصات خاک مدل  4 - جدول

ϕ  C(Kpa) مشخصات 

 1الیھ   10  20

  2الیھ   30  20

 

می   9و 8 ظرفیت باربری مطابق نمودارھای نتایج حاصل از تاثیر خاک دوالیھ بر
 باشد.
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h/B  

  1مدل  (Kpa)روی ظرفیت باربری تاثیر ارتفاع الیھ فوقانی بر - 8شکل 

 

 
h/B  

 2مدل  (Kpa)روی ظرفیت باربری تاثیر ارتفاع الیھ فوقانی بر - 9شکل 

 
از نمودارھای باال می توان گفت کھ استفاده از خاک دوالیھ (الیھ باالیی ضعیف تر 

عث کاھش ظرفیت باربری پی می شود.بیشترین میزان کاھش ظرفیت از الیھ پائینی )با

با افزایش زاویھ شیب میزان کاھش  است وH/B=2 تا  H/B =0.5باربری در محدوده 

درجھ میزان کاھش ظرفیت باربری در  5در شیب  ظرفیت باربری افزایش می یابد.

ی تقریبا ثابت است بسیار اندک است و شیب خط ظرفیت باربر  H/B=3.5تا H/B =2نسبت 

ھنوز ظرفیت باربری کاھش  H/B=3.5تا H/B= 2درجھ در نسبت 30حالی کھ در شیب  در

مقادیر ظرفیت باربری  اتساع با افزایش زاویھ شیب منحنی ثابت نیست. می یابد و

 .افزایش یافتھ است و تاثیر زاویھ اتساع در شیب ھای کمتر بیشتر است

 
 گیرينتیجھ  .10
 
 باال می توان نتیجھ گرفت کھ:  ینمودارھا  توجھ بھ با 
اما  .با افزایش مدول یانگ ظرفیت باربری پی برسطح شیب دار افزایش می یابد -1

با افزایش عرض پی تاثیر افزایش مدول یانگ مشھودتراست.افزایش ظرفیت باربری در 
میزان شیب ھای باالتر  در اثر افزایش مدول یانگ در شیب ھای کمتر مشھودتراست و

 افزایش کمتراست.
می  افزایش وزن مخصوص تاثیر بسیار اندکی در افزایش ظرفیت باربری داردو -2

 توان گفت ظرفیت باربری پی برسطح شیب دار بھ وزن مخصوص خاک وابستھ نیست.
با افزایش زاویھ اتساع مقادیر ظرفیت باربری افزایش یافتھ است و تاثیر  -3

 تر بیشتر استزاویھ اتساع در شیب ھای کم
باعث کاھش  استفاده از خاک دوالیھ (الیھ باالیی ضعیف تر از الیھ پائینی ) -4

 H/B =0.5ظرفیت باربری پی می شود.بیشترین میزان کاھش ظرفیت باربری در محدوده 
با افزایش زاویھ شیب میزان کاھش ظرفیت باربری افزایش می  است وH/B=2تا  

ظرفیت 
  )Mpaباربری(

ظرفیت 
  )Mpaباربری(



 یرانا کیژئوتکناولین كنفرانس ملي مھندسی 
 دانشکده فنی مھندسی دانشگاه محقق اردبیلی

  ١٣٩٢مھر ماه 

بسیار    H/B=3.5تا H/B =2ش ظرفیت باربری در نسبت درجھ میزان کاھ5یابد.در شیب 
درجھ  30اندک است و شیب خط ظرفیت باربری تقریبا ثابت است درحالی کھ در شیب 

 .ھنوز ظرفیت باربری کاھش می یابد H/B=3.5تا H/B=2در نسبت 
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