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 خالصه

های سنگی با بررسی کاربردی روش نوینی از پایدارسازی شيروانیدر این مطالعه به 

پردازیم. برای این منظور شيروانی سنگی مشرف به استفاده از مصالح ژئوسنتتيکی می

مورد نظر قرار داده و  11+60پارس آباد را در کيلومتر  -اردبيل -راه آهن ميانه

های محدودی و تعادل حدی در حالتافزارهای المان بررسی پایداری این شيروانی با نرم

های خشک و نيمه اشباع و اشباع استاتيکی، شبه استاتيکی و دیناميکی و در وضعيت

ایم . با توجه به عدم پایداری شيروانی مذکور و علت ناپایداری آن که وجود پرداخته

ت دو آبراهه در مسير شيروانی و ایجاد فرسایش مصالح سنگی توسط این دو آبراهه اس

با به کارگيری سه نوع ژئوسنتتيک مختلف با کاربردهای اصلی متفاوت اقدام به 

های ارائه شده را با هم مقایسه پایدارسازی شيروانی مذکور کرده و در نهایت روش

 کردیم.

 شيروانی سنگی ،ژئوگرید، ژئو تکستال ،ژئو نت ،المان محدودکلمات کلیدي:

 

 مقدمه .1

طبيعت اطراف خود با مفاهيم تقویت، تثبيت و تسليح  یانسان از دیرباز با مطالعه

های ضعيف آن آشنا بود است. در طول ساليان خاک و سنگ به منظور افزایش قابليت

دراز استفاده از حصير، شاخ و برگ، ذغال، پوست حيوانات، حتی چرم در خاک و سنگ 

اک و مصالح مشاهده شده است. وجود این شواهد بيانگر آن است که بيشر با ضعف خ

نظير آن در تحمل نيرو بخصوص نيروهای کششی و برشی آشنا بوده است و همواره سعی 

گرفتنه این ضعف را بر آن داشته تا با استفاده از موادی که از طبيعت سرچشمه می

جبران کند. استفاده از مصالح مصنوعی و ساخته دست بشر در امر تقویت خاک و سنگ 

تسليح خاک عمر طوالنی ندارد، چرا که مصالح با دوام و  ی قدیمیبرخالف تاریخچه

مقاوم که در محيط طبيعی بتوانند عمر طوالنی داشته باشند و قابليت انعطاف کافی 

با خاک را نيز داشته باشند تا قبل از کشف نفت و مواد حاصل از آن در اختيار 

علوم وابسته در  های علم شيمی و پتروشيمی و نساجی وانسان نبوده است. پيشرفت

ساخت مصالح پليمری مهمترین گام در این زمينه بوده است. در این تحقيق اقدام به 

های سنگی با سه نوع ژئوسنتتيک، ی روشی نوین برای پایدارسازی شيروانیارائه

 پردازیم.ژئوتکستایل و ژئوگرید و ژئونت می

mailto:gmoradi@tabrizu.ac.ir
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ها )ژئوگرید، های سنگی با استفاده از ژئوسنتتیکی پایداریازی شیروانینحوه  .2

 ژئونت، ژئوتکستایل(

ی استفاده از آن در های سنگی با نحوهها در شيروانیی استفاده از ژئوسنتتيکنحوه

های خاکی با استفاده از های خاکی متفاوت است. در بحث تسليح شيروانیشيروانی

های تحليلی و طراحی بسياری وجود کارهای زیادی انجام شده و روشها ژئوسنتتيک

دارد. در صورتی که تسليح شيروانی سنگی با ژئوسنتتيک بحثی است که تقریبا تابحال 

های ملموسی با بحث به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است و این بحث تفاوت

هایی که انجام واقع با بررسیها دارد. در های خاکی با ژئوسنتتيکتسليح شيروانی

هایی برای پایدارسازی های سنگی از باکسدادیم به این نتيجه رسيدیم که در شيروانی

های مکعبی که استفاده کنيم. به این صورت که همان طور که در شکل مشهود است باکس

از جنس مصالح ژئوسنتتيکی )ژئوگرید، ژئونت، ژئوتکستایل( هستند و در داخل این 

ها از مصالح سنگی استفاده شود. در واقع با این کار با محصور کردن سنگ توسط اکسب

شود. با این کار مقاومت برشی ژئوگرید نوعی صلبيت نسبی در محيط سنگی ایجاد می

های مهم دیگر بحث یابد. عالوه بر این یکی از تفاوتی سنگی محصور افزایش میتوده

ها به منظور زهکشی در ای باکسی استفاده و نصب پلهزهکشی است که با توجه به نحوه

های سنگی به طور مؤثری مورد استفاده قرار داد و با این کار احتمال شيروانی

یابد. در این گيری کاهش میفرسایش توسط آبهای سطحی و نزوالت جوی به صورت چشم

مقایسه قرار  های سنگی را مورد بررسی وتحقيق سه طرح برای پایدارسازی شيروانی

( 2های سنگی، های ژئوگریدی در پایدارسازی شيروانی( استفاده از باکس1دهيم: می

( استفاده از 3های سنگی و های ژئونتی برای پایدارسازی شيروانیاستفاده از باکس

 های سنگیهای ژئوتکستایلی در پایدارسازی شيروانیباکس

 

 با استفاده از مصالح ژئوسنتتيکینمایی شماتيک از طرح پایدارسازی :1شکل

 

 

 ی شیروانیزمین شناسی محدوده  .3
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ی ترانشه مشتکل های زمين شناسی موجود، زمين دربرگيرندهها و گزارشبر مبنای نقشه

ی توف بازالتی است( از توده سنگی و لکانيکی ائوسن )آنذریت به همراه ميانی الیه

ی سنگی همانطور که در جدول مشهود است دارای پارامترهای باشد. این تودهمی

ی این ترانشه که دو آبراهه در دامنه در برگيرندهمقاومتی باالیی است ولی از آنجا 

های آنذریتی شده و پارامترهای مقاومتی وجود داردکه سبب هوازدگی شدید توده سنگ

های به ی قابل توجه این است که ناپایداریآن را به شدت کاهش داده است و نکته

 اند.هوازده واقعهای وقوع پيوسته پس از حفاری برای مسير راه آهن دقيقًا در زون

 پارامترهای مورد نیاز جهت تحلیل پایداری .     4

 جدول مشخصات ژئوگرید استفاده شده -4-1

مقدار  واحد نماد پارامتر

 عددی

 مقاومت کششی
pN 

m

KN 200 

مقاومت 

 کشیبيرون

 )مهارت(

 C چسبندگی
2m

KN 5 

 40 درجه  اصطکاک زاویه

 

 جدول مشخصات ژئونت استفاده شده -4-2

 

 

 جدول مشخصات ژئوتکستایل استفاده شده -4-3

 مقدار عددی واحد نماد پارامتر

 مقاومت کششی
pN 

m

KN 55 

مقاومت 

 کشیبيرون

 )مهارت(

 C چسبندگی
2m

KN 2/3 

 زاویه

 اصطکاک
 25 درجه 

 

 

 مقدار عددی واحد نماد پارامتر

 مقاومت کششی
pN 

m

KN 70 

مقاومت 

 کشیبيرون

 )مهارت(

 C چسبندگی
2m

KN
 

4 

 28 درجه  اصطکاک زاویه
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 مقادیر عددی پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای استفاده در نرم افزار ها : 2جدول 

 مقدار عددي واحد نماد پارامتر

 C KPa RI 570 چسبندگي

RII 50 

RIII 390 

 140 باكس ژئوگریدي Rاستفاده شده در 

ي اصطكاك زاویه

 داخلي
 درجه RI 60 

RII 25 

RIII 55 

 40 باكس ژئوگریدي Rاستفاده شده در 

  وزن مخصوص
2m

KN
 

RI 5/26 

RII 5/24 

RIII 25 

 5/26 باكس ژئوگریدي Rاستفاده شده در 

 E مدول االستيسيته

3m

KN
 

RI 09+e067/6 

RII 07+e77/3 

RIII 09 +e42/2 

 e06/6+08 باكس ژئوگریدي Rاستفاده شده در 

  - RI 25/0 ضریب پواسون

RII 32/0 

RIII 27/0 

 25/0 باكس ژئوگریدي Rاستفاده شده در 

 

 

 تحلیل پایداری زمین طبیعی .5

پارس آباد در  -اردبيل -در ابتدا زمين طبيعی شيروانی مشرف به راه آهن ميانه

 مورد تحليل قرار گرفته است.  11+60کيلومتر 
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 در وضعیت زمین طبیعي plaxisو  slideافزارهاي ضرایب اطمینان حاصل از نرم : 3جدول

  plaxisضریب اطمينان  Slideضریب اطمينان 

  استاتيکی شبه استاتتيکی دیناميکی استاتيکی شبه استاتيکی

 خشک 14/2 77/1 86/1 47/2 81/1

 نيمه اشباع 13/2 63/1 72/1 31/2 76/1

 اشباع 86/1 50/1 59/1 13/2 63/1

 

( برمياید شيروانی مذکور در وضعيت زمين طبيعی کامال 3همان طور که از جدول )

 پایدار است.  

براساس  plaxisافزار ذكر این نكته الزم است كه ضرایب اطمينان دیناميكي حاصل از نرم

 ي طبس صورت گرفته است.شتاب نگاشت زلزله

 تحلیل پایداری طرح اولیه )شیروانی تعیین شده برای عبور راه آهن( .6

 در حالت طراحي اولیه plaxisو  slideافزارهاي : ضرایب اطمینان حاصل از نرم 4جدول

  plaxisضریب اطمينان  Slideضریب اطمينان 

  استاتيکی شبه استاتتيکی دیناميکی استاتيکی شبه استاتيکی

 خشک 23/1 03/1 18/1 38/1 17/1

 نيمه اشباع 94/1 00/1 09/1 34/1 13/1

 اشباع 01/1 98/0 07/1 17/1 98/0

 

ي فعلي ترانشه، ضریب شود با توجه به هندسه( مشاهده مي4طور كه در جدول )همان

ي ناپایداري ترانشه دهندهاطمينان ترانشه در برابر لغزش کافی نيست و نشان

 باشد.مي

 های ژئوگریدی:های سنگی با استفاده از باکسطراح پایدارسازی شیروانی .     7

های اول و دوم مستقر هستند. همانطور که های ژئوگریدی در پلهدر این طرح باکس

ی عرض، ارتفاع پارامترهای تأثيرگذاری در ها دو مؤلفهشود در این باکسدیده می

بر عهده دارند برای بدست آوردن عرض  ميزان مصالح مصرفی و نتایج حاصل از نصب را

ها آناليز عددی صورت گرفته و عرض بهينه را در ابتدای هر پله و ارتفاع این باکس

متر تخمين زده  1ها با آناليز عددی ی باکسمتر تخمين زده شده و ارتفاع بهينه 10

زم به ذکر ی عربين ژورنال به عنوان مرجع آناليز عددی( الشده )اشاره شود به مقاله

یابد. به طوری متر کاهش می 5/0ی پایينی ها در هر پله نسبت به پلهاست که عرض باکس

دار کردن رسد. این امر به علت شيبمتر می 5/6ها به که در انتهای دو پله عرض باکس

 باشد.مسير جهت انجام زهکشی بهتر می

ی پایداری شده و ل مالحظهها منجر به افزایش قاباستفاده از ژئوگرید در این باکس

های ژئوگرید و ابعاد مصالح سنگی و شيب طراحی شده از طرفی با توجه به ابعاد چشمه
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شود.  ها این طرح باعث زهکشی و جلوگيری از فرسایش میبا ایجاد اختالف عرض باکس

 -اردبيل -آهن ميانهنتایج تحليل پایداري مقطع موردنظر شيرواني سنگي مشرف به راه

هاي ژئوگریدي در آباد پس از اجراي طرح پایدارسازي شيرواني سنگي با باكسارسپ

هاي خشك ، نيمه اشباع و اشباع هاي استاتيك، شبه استاتيك ودیناميك، در وضعيتحالت

( 3( مشخص شده است. و به عنوان بحرانی ترین حالت نحوی گسيختگی در شکل )5درجدول )

 در وضعيت اشباع اورده شده است

 ژئوگریدیهایاجرای طرح باکسپس از  plaxisو  slideافزارهاي : ضرایب اطمینان حاصل از نرم5جدول 

 

  plaxisضریب اطمينان  Slideضریب اطمينان 

  استاتيکی شبه استاتتيکی دیناميکی استاتيکی شبه استاتيکی

 خشک 62/1 36/1 45/1 75/1 49/1

 نيمه اشباع 62/1 36/1 44/1 74/1 49/1

 اشباع 51/1 34/1 43/1 66/1 42/1

هاي شود با توجه به طرح اول پایدارسازي با باكس( مشاهده مي5همانطور كه در جدول )

اي باال رفته و ژئوگریدي ضریب اطمينان ترانشه در برابر لغزش به ميزان قابل مالحظه

 هاي ژئوگریدي در پایدارسازي شيرواني سنگي کامال ملموس است. تاثير باكس

 

الف                                                                                                                      

 ب

ب(: 3)اشباع(، شکل) plaxisالف(: نحوی گسیختگی شیروانی سنگی مورد بحث در نرم افزار 3شکل)

 استاتیک)اشباع(در حالت شبه slideنحوی گسیختگی شیروانی سنگی مورد بحث در نرم افزار

 های ژئونتیهای سنگی با استفاده از باکسطرح پایدارسازی شیروانی .      8

اهی اول و دوم مستقر هستند، همان طور که در های ژئونتی در پلهدر این طرح باکس

طرح قبلی هم عنوان شد عرض و ارتفاع به عنوان دو عامل تأثيرگذار در طراحی با 

اند. علت اصلی استفاده متر در نظر گرفته شده 1و  10عددی استفاده از آناليزهای 

از ژئونت در این طرح کاربرد اصلی یعنی زهکشی است و از آنجا که در توپوگرافی 

شيروانی مورد بحث دو آبراهه وجود داشت و علت اصلی فرسایش و کاهش پارامترهای 

این مشکل با استفاده  مقاومتی وجود این دو آبراهه بوده، در این طرح اقدام به حل

باشد. های ژئونتی کردیم و نتایج حاصل از این بررسی به صورت جدول زیر میاز باکس

همانطور که در جدول مشهود است ضریب اطمينان در بسياری از حالت نسبت به حالت 

اوليه افزایش یافته ولی مقدار افزایش آن ملموس نبوده و ضریب اطمينان حاصل از 

 تر است.د پایينحد استاندار

 نتیژئوهایاجرای طرح باکسپس از  plaxisو  slideافزارهاي ضرایب اطمینان حاصل از نرم :6جدول
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  plaxisضریب اطمينان  Slideضریب اطمينان 

  استاتيکی شبه استاتتيکی دیناميکی استاتيکی شبه استاتيکی

 خشک 39/1 14/1 23/1 48/1 11/1

 نيمه اشباع 35/1 12/1 21/1 47/1 10/1

 اشباع 28/1 84/0 93/0 41/1 7/1
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های اول و دوم مستقر هستند، همانطور که های ژئوتکستایلی در پلهدر این طرح باکس

این طرح برای  های قبلی عنوان شد. علت اصلی استفاده از ژئوتکستایل دردر طرح

تسليح و تقویت شيروانی کاربرد اصلی ژئوتکستایل است. ژئوتکستایل دارای کاربرد 

های باشد و با توجه به ضعفی زهکشی و تسليح میی فيلتراسيون و کاربر ثانویهاوليه

های ژئوتکستایلی کردیم. موجود در این تحقيق اقدام به حل مشکالت موجود با باکس

این بررسی به صورت  جدولی ارائه شد. همانطور که در جدول مشهود نتایج حاصل از 

 است ضرایب اطمينان پس از پایدارسازی با این طرح افزایش یافته است.

اجرای طرح پس از  plaxisو  slideافزارهاي ضرایب اطمینان حاصل از نرم: 7جدول 

 تکستایلیژئوهایباکس

  plaxisضریب اطمينان  Slideضریب اطمينان 

  استاتيکی شبه استاتتيکی دیناميکی استاتيکی شبه استاتيکی

 خشک 37/1 12/1 19/1 44/1 117/1

 نيمه اشباع 35/1 11/1 17/1 4/1 10/1

 اشباع 29/1 11/1 15/1 39/1 008/1
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جداول ضرایب اطمينان حاصل و از تحليل های تعادل حدی و المان همانطور که از 

های های سنگی با استفاده از باکسآید طرح پایدارسازی شيروانیمحدودی برمی

ژئوگریدی بهترین بازده را داشته و ضرایب اطمينان را به طور محسوسی افزایش داده 

که با توجه به ابعاد  است. علت این امر هم در ماهيت این مصالح است. از آنجا

های ژئوگریدی عالوه بر کاربرد تسليح در این پروژه ها باکسمصالح و ابعاد چشمه

اند، استفاده از این طرح توجيه علمی باعث زهکشی مناسب و جلوگيری از فرسایش شده

های ژئونتی باعث و اقتصادی دارد. از طرفی طرح پایدارسازی با استفاده از باکس

ب اطمينان شده ولی تأثير چشمگيری در ضریب اطمينان نداشته و علت این افزایش ضری

امر هم کاربرد اصلی ژئونت بوده که زهکشی استفاده از ژئونت باعث افزایش زهکشی و 

جلوگيری از فرسایش شده، وليکن در بحث افزایش پارامترهای مقاومتی موجود تأثير 

های ژئوتکستایلی هم وجود با باکس چندانی ندارد. همين مشکل در طرح پایدارسازی

های ژئوگریدی با مشخصات دارد. از این رو بر طبق این بررسی استفاده از باکس

 شود.مذکور پيشنهاد می

 گیرینتیجه.       11
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های متفاوتی برای بهسازی خاک مورد استفاده قرار های بسيار دور روشاز گذشته

های سنگی با استفاده از از تسلح شيروانیگرفته است. در این تحقيق روش نوینی 

های سنگی مورد مصالح ژئوسنتتيکی معرفی شد و تأثير آن بر افزایش پایداری شيروانی

 ارزیابی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.

های ژئوسنتتيکی باعث افزایش محصوریت بين مصالح سنگی از یک سو استفاده از باکس -

 ز سوی دیگرو باال بردن ظرفيت کششی ا

های ژئوسنتتيکی عالوه بر افزایش ظرفيت کششی باعث افزایش صلبيت استفاده از باکس -

 شود.نسبی در محيط سنگی به علت محصوریت صورت گرفته می

های ژئوگریدی افزایش ضریب اطمينان ی باکسپایدارسازی به وسيله استفاده از طرح -

 های ژئونتی و ژئوتکستایلی داشته است.سای نسبت به استفاده از باکقابل مالحظه

های ژئوگریدی با توجه به ابعاد مصالح سنگی و ابعاد استفاده از طرح باکس -

های مصالح ژئوگریدی عالوه بر پایدارسازی باعث زهکشی شده و از فرسایش چشمه

 کند.جلوگيری می

محيطی تطابق های ژئوگریدی با شرایط زیست ی باکسطرح پایدارسازی به وسيله -

 مناسبی دارد.
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