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 چکیده

يار مشکلي است. وجود تحليل پایداری شيرواني كار ساده ای نيست. تخمين متغيرهایي نظير الیه بندی و مقاومت برشي در جای خاک، كار بس 

نشت )جریان آب زیر زميني( در خاک و انتخاب بحراني ترین سطح لغزش بر پيچيدگي مسئله مي افزاید.روش معمول سازه های خاكي بر اساس 

ی شيب های خاكي در این مقاله از روش قطعات افقي برا کنداز ضریب لرزه ای افقي استفاده ميآناليز پایداری شبه استاتيکي استوار مي باشد كه 

مسلح استفاده شده است. در این روش توده خاک و مسلح كننده به یک سری قطعات افقي تقسيم شده و پایداری استاتيکي قطعات مورد بررسي 

يب هایي كه در این مقاله در رابطه با پایداری و تغييرات دائمي ش قرار مي گيرد.سطح لغزش استفاده شده در این روش اسپيرال لگاریتمي مي باشد. 

افقي و قائم قرار دادند توضيح مي دهد.كه برای این منظور از مکانيزم گسيختگي اسپيرال لگاریتمي استفاده مي شود.با توجه  ضرایب لرزه ایمعرض 

ند كه شتاب قائم ممکن به این كه نيروی لرزه ای یک اثر قابل مالحظه ای بر روی پایداری و تغيير مکان دائمي شيب ها دارد. مطالعات معلوم كرد

 .كه شتاب مترادف افقي آنها بزرگ باشد در صورتي داشته باشداست نقش مهمي را بر روی پایداری و تغيير مکان دائمي 
 

 افقی ، اسپیرال لگاریتمی قطعاتپایداری شیروانی، سطح لغزش، سازه های خاکی، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1
 

دی مباح  جدیدی در مکانيک خاک گشود. در نند دهه اخير بح  رفتار سازه های خاكي مسلح یکي از ميال 03ابداع سيستم خاک مسلح در دهه 

ارتباط الزم است.  و توليد، حركت ،زندگي ادامه  ساخت و ساز توسط انسان برای  برایمهندسي عمران همواره . [0]مباح  روز مجامع علمي بوده است

به صورت  فقط  نيز سترس بودند. حتي بتن و فوالددآهن در  و نوب، شن و ماسه، آسفالت : خاک، سنگ،هجمل پيش فقط مواد طبيعي از تا نند سال

  یافت مي شدند. از مواد طبيعي يمخلوط و یا آلياژهای

در آن  مناسب غرافيایيموقعيت ج ایجاد دیگر برای زیبا شناسي خود یانيزهای  انسان همواره تالش كرده تا با استفاده از دامنه ها، ساحل، صخره ها و

قرار دادن برخي داشته است.  ای ساده های مفهوم خاک مسلح ایده توسعه جهت انسان ی پيشقرن هابوده است.  دشوار نماید كه همواره ساخت و ساز 

  (1ل )شک شده استبهبود ویژگي های فني  سبب يدر خاک، در ننين راه "آخال"از 

خاک رس و آجر  طریق در عراق ، از .(۱شکل ) این امر را انجام مي دادند. "زیگورات"از شاخه های در هم تنيده بابلي ها با استفاده  سال پيش 0333

 بوده متر 3/۱ تا 5/3 بين در مراكز عمودیو  ته مي شد.ني به صورت افقي بر روی یک الیه از شن و ماسه گذاش از با تشک بافته شده بود كهساخته شده 

 با استفاده از 0شکل  در .مي نمودند تقویترا  رومي ها با استفاده از انواع مختلفي خاکداشته است. متر ارتفاع  03اصل بيش از ساختار در  است. این

 استفاده مي شد. برای ساخت دیوارهای حائلكه ،  ندددا ميعمود بر خاک قرار  را نوب مرزهایي
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        خاک مفهوم تقویت -1شکل

 .دوش مي ود خصوصيات مکانيکي خاکبهب باع   اجزاء كششي 

 

 شده بود(توسط رومیان برای اسکله ساخته ) خاک مسلح با  حفظ دیوار -3شکل                         زیگورات آگارQuf -2شکل                        

دبرداری یا خاكریزی ایجاد شده باشد، توسط در خيلي از حاالت الزم مي شود ایمني یک شيرواني طبيعي یا مصنوعي، كه ممکن است در اثر گو

قاومت مهندس كنترل گردد. در این كنترل، مي باید تنش های برشي ایجاد شده، در امتداد بحراني ترین و محتمل ترین سطح لغزش محاسبه شده و با م

ت های مختلف شبيه سازی زلزله با استفاده از ميز . به ننين فرآیندی، تحليل پایداری شيرواني اطالق مي گردد. تس[0] [5]برشي خاک مقایسه گردد

. استفاده ازاین [0]لرزان یا سانتریفوژ انجام شده و سعي گردیده تا از نتایج حاصله برای پيش بيني رفتار این سازه های خاكي حين زمين لرزه استفاده شود

د آمده در خاک و مراحل وقوع گسيختگي پيش رونده و پدیده روش نتایج مفيدی درموردمکانيزم های گسيختگي، ميزان تغييرشکل های به وجو

دیوار  بزرگنمایي ارائه مي دهد و مي تواند برای بررسي صحت تحليل های تئوری مورد استفاده قرار گيرد. در طراحي لرزه ای سازه هایي مثل شيب ،

به كه برای تعيين فشار جانبي زمين استفاده مي شود به طور گسترده از اكا -سد خاكي و سد از روش شبه استاتيکي استفاده مي شود روش مونونوبه ،حائل

تاتيک شيوه ی شبه استاتيکي بهره مي گيرد. نيروی اینرسي لرزه ای كه مقدار و جهتش به طور كلي در مدت بر انگيزش تغيير مي كند به نام شبه اس

مي شود این ضریب ها به صورت درصدی از شتاب گرانشي زمين بيان مي شوند  خوانده مي شود و به وسيله ی ضریب لرزه ای افقي و عمودی جایگزین

اساس آن  به هر حال طراحي رایج آن است كه از ضریب لرزه ای افقي انتقال یافته استفاده مي كنيم. ضریب لرزه به وسيله ی تجربه تعيين شده است كه

% را برای سدهای خاكي پيشنهاد كردند. برای مثال ۱% تا 5ي باشد. سيه و مارین مقدار بين حد اكثر شتاب افقي یا بيشترین شتاب زمين در طراحي زلزله م

. به هر [7]،[ 4]اطالعات مفيدی درباره ی ضریب لرزه فراهم كردند كه اساس آن احتمال وقوع زلزله است UCGSنقشه های خطر لرزه ای در آشتوو 

نگ بستر را از این نقشه برای طراحي قبول كنيم. از آنجایي كه شرایط زیر خاک ممکن است به حال ممکن است غير محافظه كارانه باشد كه شتاب س

ليل های خاصي را سمت تقویت شتاب پيش رونده برای بعضي از سازه های خاكي افزایش شتاب به وسيله ی خود سازه مي تواند نگران كننده باشد و تح

تحمل شتاب افقي طراحي مي شود اگر این سازه در معرض زلزله ای قرار بگيرد كه بيشترین شتاب افقي این . برای سازه ای كه فقط برای نياز داشته باشد

له های زمين لرزه كمتر از مقدار طراحي ما برای شتاب افقي باشد  در این صورت یک حاشيه اطمينان ذاتي نيروی اینرسي قائم را خنثي مي كند. زلز

بين شتاب قائم به افقي ثبت كردند. برای بعضي از این نتایج بيشترین شتاب قائم به اندازه بزرگي بيشترین شتاب افقي نسبت بزرگي را  هوكایدو... 1۳۳4

به دنبال زلزله مخرب كانتو در  1۳۱3.با وجود اینکه شتاب قائم بر روی سازه های پایدار به طور گسترده بح  نشده است در اوایل سالهای [1۱[ ]13]بود

. نوپرا از طریق تحليل اجزای محدود نشان [10]به نشان دادكه تركيب شتاب افقي و قائم منجر به تشدید آسيب به سازه های نگهبان مي شودژاپن مونونو

ي و داد كه شتاب قائم در جواب لرزه ای سدهای خاكي تأثير مي گذارد. هدف این مقاله آن است كه پایداری شيب خاک را تحت اثر تركيب شتاب افق

ر این تحقيق م و تغيير مکان موقت ثانویه را با استفاده از شتاب های واقعي ثبت شده زلزله بررسي كند. مکانيزم اسپيرال لگاریتمي فرمول بندی شده دقائ
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ازه های خاكي در این ميان رفتار شيب های خاكي مسلح حين زلزله در دهه اخير مورد توجه بيش تری قرار گرفته است. سمورد استفاده قرار مي گيرد.

 ند. مسلح به خصوص با ژئوسينتتيک ها این مزیت را دارند كه در مقابل بارهای ناشي از زلزله كارایي و پایداری قابل قبول از خود نشان مي ده

 .[11[، ]0[، ]5[، ]0] زلزله های بزرگ مشخص گردیده است كار كرد مناسب این سازه های خاكي طي گزارش هایي از عملکرد آن ها حين وقوع

 

 

 پیشینه ی تحقیق  .2
 

 جامع ترین روش تحليلي استفاده شده در بررسي رفتار و پاسخ دیناميکي سازه های خاكي مسلح حين زلزله، روش های عددی نظير اجزاء محدود و

محدودیت های خاص خود را به  [. استفاده از این روش نيز مشکالت و4[، ]0تفاضل محدود مي باشد كه توسط گروهي از محققين استفاده شده است ]

نياز در  دنبال دارد. برای اطمينان از صحت و درستي نتایج این روش الزم است اندازه گيری های دقيق از خواص مصالح و پارامترهای ژئوتکنيکي مورد

[ 1۱مي كنند بسيار مشکل است ]معادله رفتاری مورد استفاده صورت گيرد. همچنين مدل كردن گسيختگي در مصالحي كه به صورت اصطکاكي عمل 

يب های و به این ترتيب حل مسأله به این روش عمليات محاسباتي سنگين و پر هزینه ای را طلب مي كند. دسته دیگری از روش های تحليل دیوارها و ش

سهولت كار برد و همچنين به دليل  خاكي مسلح، روش های تحليلي شبه استاتيکي بر اساس روش تعادل حدی مي باشند. این گروه از روش ها به علت

ثبت این روش سابقه زیاد و تجربه طوالني به كار گيری شان، به شدت مورد توجه محققين بوده و به صورتي گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. نکته م

 ،[5]یشگاهي یاروش های عددی بدست مي دهند ها، نتایج قابل قبول و منطقي است كه در مقایسه با دیگر روش های ذكر شده، نظير روش های آزما

[. یکي از این روش ها، تقسيم گوه گسيختگي خاک به تعدادی قطعات قائم مي باشد. مشکل استفاده از روش قطعات قائم برای سازه های خاک 0]

زایش مجهوالت كار حل معادالت را مشکل مي مسلح، وارد شدن نيروهای مسلح كننده ها به صورت مجهول در معادالت تعادل نيروها مي باشد كه با اف

. روش قطعات افقي برای تحليل استاتيکي شيب ها [0] ،[7] ،[0] ( پيشنهاد شده استكند. با توجه به این مشکل استفاده از روش قطعات غير قائم )مورب

 . [0]اولين بار توسط لو و ژو  پيشنهاد گردید

 

 

 جابه جائی دائمی  .3
 

 اگر نه طراحي ننين شيوه ای  مناسب به نظر مي رسد ،راحي یا ارزیابي  پایداری شيب در روش شبه استاتيکي استفاده مي شودضریب اطمينان برای ط

ظاهرنمي  )تحت شرایط بارگذاری لرزه ای [14]دریافت )فهم( فيزیکي این فاكتور زماني است كه عامل زمان واكنش شيب در نظر گرفته نمي شود ولي

ارائه شده است. به نظر مي رسد كه ابزار مناسب تری برای ارزیابي   New markو Whitmanكه توسط  block  Slidingوری.درمقابل تئ(شود

مختص شده است  ،شتاب تسليم شيب برای مثال هنگامي كه ضریب اطمينان واحد در نظر گرفته شود block Slidingعملکرد شيب باشد در تئوری 

برای رسيدن به جابه جائي دائمي یکپارنه مي شود. ننين فرضي نتایج محافظه كارانه ای خواهد داشت حركت دائمي  سپس شتاب متناسب با این قطعه

گسيختگي  Goodmandsed ،Sarma ،Chang  Swade ،Goodmandsedشيب ها با مقادیر مطمئني آزمایش شده اند توسط افرادی مانند 

از  leshcleyو  lingو  Swadeاز یک مکانيزم دایره ای استفاده كرده است در حالي كه  Sarma. صفحه ای سطح خاک دانه ای را در نظر گرفته اند

از شيوه ی احتمالي برای تخمين بهتر حركت دائمي با در نظر گرفتن مشخصات نامطمئن زلزله Lina استفاده كرده است.  Log – Spiralیک مکانيزم 

 . [۳]ستاستفاده كرده ا

 

 

 شیوه ی تحقیق  .4

 با ارضاء تعادل نیروهای افقی  هفرمولبندی ساد-4-1
 

 [1]باشدروش تحليلي مورد استفاده در این مقاله بر اساس تئوری تعادل حدی و تقسيم گوه گسيختگي بحراني به قطعات افقي موازی مسلح كننده ها مي 

وهای وارد بر قطعات ناشي از زلزله، نيروی شبه استاتيکي زلزله در . رفتار این قطعات، صلب ـ پالستيک در نظر گرفته شده و برای در نظر گرفتن نير[0]،

با داشتن پارامترهای ژئوتکنيکي خاكریز شيب و پارامترهای هندسي آن )ارتفاع، زاویه تمایل شيب، ...( سطح مركز جرم هر قطعه وارد شده است. 
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( معادله این سطح 4( معرفي مي گردد )شکل و  ن )معموالً ( به كمک دو پارامتر هندسي آLog – Spiralگسيختگي اسپيرال لگاریتمي )

 گسيختگي را مي توان به صورت زیر نوشت: 

 
 لگاریتمیسطح گسیختگی اسپیرال  -4شکل

 

                                                                                                                    (1)  

                                                                                           (۱)  

این سطح گسيختگي   و   زاویه اصطکاک داخلي خاكریز شيب مي باشد. به این ترتيب با داشتن دو پارامتر  ارتفاع شيب و  در این رابطه، 

بسيار به هم نزدیک باشند، به بيان دیگر   و   اب تعریف مي باشد. یکي از مهم ترین مزایای این مکانيسم گسيختگي این است كه در حالتي كه ق

( Planarسطح لغزش اسپيرال لگاریتمي به سطح گسيختگي صفحه ای مسطح )()هنگامي كه مركز سطح گسيختگي در بي نهایت باشد 

 . [0]ل مي شود. به این ترتيب همزمان مي توان مود لغزش صفحه ای را نيز مورد بررسي قرار دادتبدی

 و دیاگرام آزاد نيروهای وارد بر هر قطعه افقي و كل گوه گسيختگي مي توان این معادالت را به صورت زیر نوشت:  5با توجه به شکل 

 

                                                                                                                                                       (0)          

( هر قطعه یبرا )⇒  –  – (1 - )  +  +  = 0 

 =  (4  )                                                                                                                                                                                        

( هر قطعه یبرا )  ⇒  =  

            = 0                                                                                                                                                 (5)  

( كل گوه یبرا )⇒  +  -  -  = 0 

 

 ش قطعات افقی و نیروهای وارد بر هر قطعهرو -5شکل 
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معرف نيروهای عمودی بين قطعات )ناشي از وزن  نيز نشان داده شده اند. در این روابط،   5نيروها و پارامترهای به كار رفته در روابط باال در شکل 

نيروی بسيج شده درون  نيروی عمودی وارد بر كف قطعه،  نيروی مماسي وارد بر كف قطعه،  وزن قطعه مورد نظر،  الیه های باالیي خاک(، 

 ضریب ضریب شتاب افقي زلزله، نسبندگي خاک،  Cزاویه اصطکاک داخلي خاک،  ضریب اطمينان پایداری شيب، .F. Sمسلح كننده، 

 طول كف قطعه مورد نظر مي باشد. زاویه كف قطعه با افق و  شتاب قائم زلزله، 

( برای هر یک از این سطوح گسيختگي حل شده است. با توجه به این كه الزم است بحراني ترین و 5( تا )0دستگاه معادالت ذكر شده در روابط )

، در این روش دستگاه معادالت برای یکسری سطوح گسيختگي حل مي شود و در نهایت سطح لغزشي كه محتمل ترین سطح لغزش انتخاب شود

( را نياز دارد، به عنوان بحراني ترین سطح لغزش انتخاب بيشترین نيروی الزم در مسلح كننده ها برای تأمين و حفظ پایداری شيب خاكي مسلح )

نسبت به پارامترهای هندسي معرف سطح   ته شد، در حقيقت مستلزم یک عمليات بهينه یابي رویمي شود. واضح است كه آن نه گف

 و )گسيختگي 
 

برای سطح لغزش اسپيرال لگاریتمي( مي باشد، كه در این جا طي یک فرآیند سعي و خطا صورت گرفته است. در این (

ام و معادل وزن سر بار خاک موجود در باالی قطعه مي باشد، این فرض برای ساده تر كردن معادالت و از  iائم وارد بر قطعه نيروی ق فرمولبندی، 

كامل تری  بين بردن نا معيني آن ها صورت گرفته است. البته استفاده از این فرض در روش های دقيق قابل توصيه نيست و به همين دليل در فرمول بندی

( به عنوان مجهول در نظر گرفته شده و با حل دستگاه ين مقاله ارائه گردیده، از این فرض استفاده نشده است و نيروی قائم وارد بر قطعه )كه در هم

باتي جلو گيری شود، معادالت تعيين گردیده است. با این وجود در این فرمولبندی نيز سعي شده تا حد ممکن از آثار منفي این فرض بر روی نتایج محاس

 ( اثر شيب نيز در توزیع تنش سر بار روی هر قطعه لحاظ شده است. ننان كه در تعيين سر بار و نيروی قائم وارد بر قطعه )

 

 

 فرمولبندی با ارضاء تعادل لنگر -4-2
 

به این ترتيب فرمولبندی ساده دوم برای وارد كردن معادله تعادل لنگر  در فرمولبندی ساده شاهقلي  تعادل لنگر نيروهای وارد بر قطعات ارضاء نشده بود.

( مي باشد، با این 1070 شاهقلي،  ( دقيقاً مانند فرمولبندی اول ) 1001فاخر و همکاران،  فرمولبندی ساده دوم )  توسط فاخر و همکاران  ارائه گردید.

. یعني به جای [۱] ، معادله ی تعادل لنگر حول یک نقطه مرجع سنجيده مي شود وه لغزندهتفاوت كه به جای معادله تعادل نيروهای افقي برای كل گ

استفاده مي شود. برای سطح گسيختگي اسپيرال لگاریتمي این معادله تعادل حول   0 =   ( از معادله 1070در روش شاهقلي )  0 =معادله 

 زنده نوشته مي شود: مركز سطح لغزش برای كل گوه لغ

)برای كل گوه لغزنده( ⇒     0 =                                                                                                                         (0)  

-                            
 = 0 

)نقطعه گوشه مختصات مركز جرم قطعه نسبت به نقطه  و  ام نسبت به تاج شيب،  jمعرف عمق مسلح كننده  ادالت در این مع

زاویه تمایل شيب نسبت به افق و  ام،  iالیي قطعه طول سطح با ام نسبت به تاج شيب،  iعمق سطح باالیي قطعه ی  سمت نپ باالی هر قطعه(، 

ام مي باشد. در این فرمولبندی فرض ساده كننده دیگری استفاده شده كه بر اساس آن محل وارد شدن نيروهای قائم و مماسي وارد  iضخامت قطعه  

ن تعداد زیادی قطعه افقي با ضخامت كم مي تواند در باال بودن دقت و صحت این فرض بر كف قطعه در وسط آن در نظر گرفته شده است. در نظر گرفت

ارائه شده  موثر باشد. با توجه به این كه در این معادله نيروی بسيج شده درون هر یک از مسلح كننده ها در معادالت وارد مي شود، از رابطه تقریبي

لح كننده ها استفاده شده است. این رابطه توزیع مناسبي برای نيروی بسيج شده درون تک تک مسلح [ برای توزیع نيروی مس15توسط لينگ و همکاران ]

 )مجموع نيروی بسيج شده درون مسلح كننده ها( ارائه مي كند:  كننده ها را بر حسب 
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K =                                                                                                                                  (7)  

                                                                                                                        (0)  

ام تا  jمسلح كننده فاصله ی  ام نسبت به تاج شيب،  jعمق الیه مسلح كننده  ارتفاع شيب،  Hریز، وزن مخصوص مصالح خاك در این رابطه 

j – 1  ام وK  تا تاج  برای اولين و باالترین الیه مسلح كننده، معرف فاصله آن د. الزم به ذكر است وش ميپارامتر بي بعدی است كه از آن استفاده

نسبت به پارامترهای هندسي معرف سطح شيب مي باشد. مشابه عملياتي كه برای فرمولبندی اول انجام شد، طي یک فرآیند سعي و خطا مقدار 

 .گسيختگي اسپيرال لگاریتمي بهينه مي شود

 .تمعادالت را مي توان پس از انجام محاسبات جبری،به صورت دو دسته معادله زیر نوش

 
مي   2Nقطعه برابر Nتعداد این مجهوالت برای  Kو V3،V2 ،N،xv،...،xv,3،xv,2،و...،VN(،مجهوالت عبارتند از:۳در فرم كنوني،در دسته معادالت)

شوند.اگر  رفسون حل-مي باشد.برای حل هر سطح گسيختگي بایستي این دسته معادالت غير خطي را به روش نيوتن  2Nباشد وتعداد معادالت نيز برابر

 بردار مجهوالت به صورت زیر فرض شوند.

(11) 

2N ( ۳معادله) .را مي توان به صورت زیر نوشت 

(1۱) 

 است:رفسون به صورت زیر -حل این دستگاه معادالت با استفاده از روش تکرار نيوتن

(10) 

 

محاسبه نمود.روش  i+1(، مقدار آن را در مرحله10استفاده از معادله )ام مي توان با iدر مرحله Xمي باشد. با داشتن بردار  [F]، ژاكوبين[J]كه در آن

خير حل به صورت تکرار مي باشد.یعني ابتدا مقدار اوليه ای برای بردار مجهوالت فرض شده و مقدار جدیدی بدست مي آید.سپس مقدار بدست آمده ا
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ود كه اختالف بين دو مقدار و مقدار مرحله قبل با دقت مناسبي به یکدیگر ، مجددا در معادله جایگذاری مي شود. این فرایند آن قدر تکرار مي ش

را برابر V، مقدار اوليه نيروهای نزدیک شوند.در این روش تعداد سعي و خطا و نيز همگرا شدن روش، به مقدار اوليه فرضي بستگي دارد.برای این منظور

 فرض شد. Kو نيز برای 0.5طول مرز قطعه در نظر گرفته شد.مقدار اوليه را برابر نصف  xvمجموع وزن خاک باالی مرز الیه و مقدار

 

 

  نتیجه گیری .5

 

ننده ها در این مقاله از روش قطعات افقي همراه با بهينه سازی برای ارزیابي بحراني ترین سطح لغزش شيب های خاكي مسلح استفاده شده است.مسلح ك

ر قرار گرفته اند. برای هر سطح لغزش، خاک درون توده لغزشي به یکسری قطعات افقي تقسيم بندی شده نواری بوده و با فاصله یکساني نسبت به یکدیگ

به یک نقطه و تعادل استاتيکي قطعات در نظر گرفته مي شود. تعادل نيروهای افقي و عمودی در همه قطعات و نيز لنگر نيروهای وارده به هر قطعه،نسبت 

عادل نيروها و لنگر برای تمام قطعات،یک دستگاه معادالت غير خطي حاصل مي شود.این دستگاه معادالت با استفاده از ثابت ارضاء مي شوند.با نوشتن ت

پایداری زلزله و جابه جائي دائمي شيب رفسون حل شدند.اثرات نيروی زلزله به صورت ضرایب افقي و قائم در تحليل ها لحاظ شده است. –روش نيوتن 

 كهمورد بررسي قرار گرفت. مؤلفه عمودی نيروی لرزه ای در طراحي های اخير به طور مشخص نادیده گرفته مي شد log-spiralيزم با استفاده  از مکان

. ذكر ن و شتاب تسليم شيب های تند داردمطالعات نشان داد كه شتاب عمودی یک اثر مهمي در محاسبات ضریب اطمينا ،رفتهمحاسبات به كار این  در

 ری است كه برای ارزیابي دقيق تر شيب ها عالوه بر محاسبات شبه استاتيکي محاسبات دیناميکي پيچيده الزم است. ضرواین نکته 
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