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 خالصه

های عمرانی و نبود زمين مناسب برای ساخت و در مناطق کوهستانی با گسترش فعاليت

ها و های عمرانی نظير راههای مناسب برای ایجاد سازهساز احداث ساختگاه

باشد. از این رو در این مطالعه به بررسی ها، امری اجتناب ناپذیر میآهنراه

پارس  -اردبيل -آهن ميانهسنگی مشرف به راه پایداری و پایدارسازی شيروانی خاکی

افزار و نرم slideافزار تعادل حدی ( با استفاده از نرم19+200 یآباد )کيلومتر

 .ایمافزار را با هم مقایسه نمودهو نتایج این دو نرم plaxisالمان محدودی 

شيروانی خاکی ،شيروانی سنگی، تعادل حدی ،المان محدود ،  کلمات کلیدي:

 پایدار ساز

 

 مقدمه .1

ی زمين لغزش در دنيا به دالیل متعدد از مهمترین مسائل ی علمی و جامع پدیدهمطالعه

توان گفت از جمله حساسترین و مهمترین مسائل در ژئوتکنيکی است. به جرأت می

های عبور و ها، سدها، تونلها و راه آهنراههای عمرانی مانند محل احداث پروژه

های طبيعی منطقه است. ی پایداری شيبی معدنی در گرو مطالعهمرور و هرگونه توسعه

 -اردبيل -آهن ميانههای سنگی و خاکی مشرف به راهدر این مطالعه، پایداری شيروانی

ورد تحليل قرار های مختلف هيدرولوژیکی م( در حالت19+200پارس آباد )کيلومتر 

های مختلف به منظور پایدار سازی این شيروانی ی روشگرفته و به بررسی و مقایسه

 ایم.پرداخته

 

 ی شیروانیزمین شناسی محدوده .2

های انجام شده در مطالعات صحرایی و تحليل اطالعات حاصل از با توجه به برداشت

های سنگی و ت موضوع، تودهبازدیدهای زمين شناسی و همچنين با در نظر گرفتن اهمي

 اند. به طور خالصه معرفی شده 1ی ترانشه در جدول خاکی در برگيرنده

 

mailto:gmoradi@tabrizu.ac.ir
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: واحدهای خاکی و سنگی )مجموعه زمین شناسی مهندسی( شناسایی شده در محدوده 1جدول

 دربرگیرنده ترانشه

 

 واحدهای زمين شناسی مهندسی

 توصيف صحرایی واحدهای چينه شناسی

رسوبات آبرفتی دشت  S-I خاکیواحدهای 

 ایسيالبی و دامنه

Firm silt CLAY with cobble and 

sand/gravel 

S-II رسوبات خاک برجا Gravely SILT/CLAY with cobble 

and sand 

های توده سنگ R-I واحدهای سنگی

 ولکانيکی ائوسن

Aphanitic- vesicular basalt/ 

porphynitic and 

megaporphyniticandesit 

 

های صحرایی و همچنين برداشت دقيق خصوصيات صحرایی وبا استفاده از نتایج آزمون

 پردازد.های ژئوتکنيکی واحدهای خاکی و سنگی میی ویژگیجدول زیر به ارائه

 و آنالیز معکوس آن19+236بررسی لغزش کیلومتر  .3

طراحی در مباحث مربوط به ژئوتکنسک، های در تأیيد پارامترهای یکی از بهترین روش

ها از نوع طبيعی باشند باشد. حال این لغزش   های اتفاق افتاده در محل میبررسی لغزش

لغزشی  19+236ی کيلومتر ی فعاليت انسان ایجاد شده باشند. در محدودهو یا به واسطه

ش که از نوع ی جنوبی ترانشه مشرف به خط راه آهن رخ داد. حجم این لغزدر دیواره

متر  15-20متر و عرض  10-15ای بود قابل توجه بوده و دارای ارتفاع قاشقی یا دایره

های باشد. با آناليز معکوس این لغزش پارامترهای ژئوتکنيکی بدست آمده از آزمونمی

 صحرایی مورد تأیيد قرار گرفتند.

 

 طع برای تحلیل پایداری و پایدارسازیقانتخاب م .4

ی مقطعی از ترانشه شود، تهيهها در حالت دو بعدی انجام میینکه تحليلبا توجه به ا

باشد. این بندی و... را نشان بدهد مورد نياز میکه وضعيت ژئوتکنيکی اعم از الیه

ی مؤثرترین عوامل در تحليل ای انتخاب شوند که دربرگيرندهمقطع باید به گونه

آهن ی راهمورد نياز برای تحليل ترانشهپایداری باشد. از این رو در تعيين مقاطع 

 موارد زیر در نظر گرفته شده است:

 بيشترین ارتفاع ترانشه -

 شودبيشترین وزنی که هر زون در ترانشه دیده می -

 هاقرارگيری در محل ریزش -

کنيم. این مقطع دارای ارتفاع را انتخاب می 19+236در کيلومتر  Cاز این رو مقطع 

 باشد و عالوه بر این در محل ریزش هم قرار دارد.متر می 8/48
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 و خطوط مربوط به طرح اولیه وثانویه c( نمایی ازمقطع  1شکل ) 

 

 ی تحلیل پایداریپروسه .5

 های تحلیل پایداریر وش

 ی کلی:های خاکی و سنگی را به دو دستهپایداری شيروانیهای تحليل به طور کلی روش

 های مبتنی بر تعادل حدیروش -

 کرنش )عددی( -های مبتنی بر آناليز تنشروش -

های حاصل را با هم ها استفاده شده و خروجیدر این مطالعه از هر دوی این روش

نرم  و Slidever5.014دی افزارهای تعادل حکنيم. در واقع این مطالعه از نرممقایسه می

 استفاده شده و نتایج حاصل مقایسه شده است. plaxisافزار اجزاي محدودي

 پارامترهای مورد نیاز جهت تحلیل پایداری .6

قبل از بررسی پایداری الزم است مشخصات مورد نياز برای تحليل ذکر شوند. این 

 اند.مشخصات در جداول زیر آورده شده

 

 

 افزارپارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای استفاده در نرممقادیر عددی :2جدول

 عمر ترانشه واحد نماد پارامتر
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بلند مدت  کوتاه مدت )خشک(

 )آبدار(

 C چسبندگی
Kpa 

SI 35 

SII 10 

  ی اصطکاک داخلیزاویه

 درجه

SI 15 

SII 30 

 g شتاب زلزلهی پيشينه

2s

m
 

(3/0 – 2/0) 

شتاب افقی زلزله در 

 hK - 1/0 آناليز شبه استاتيک

حداقل آب  - GW وضعيت آب زیرزمينی

 زیرزمينی

حداکثر آب 

 زیرزمينی

حداقل ضریب اطمينان 

 (DIN4084)استاندارد 
..SF - 3/1 

 

 آهنی مشرف به خط راهسناریوهای مورد بررسی در بحث تحلیل پایداری ترانشه :3جدول

 وضعيت تحليل
پارامترهای 

 ژئوتکنيکی

اثرات 

 دیناميکی

اثر آب 

 زیرزمينی
 ضریب اطمينان

 3/1 حداقل حداکثر حداقل خشک

 3/1 حداکثر حداکثر حداقل آبدار

 

 پارامترهای مورد نیاز و نحوی تحلیل دینامیکی .7

به منظور تحليل دیناميکی مقطع  plaxisافزار المان محدودی در این مطالعه از نرم

ای استفاده گره 15های بحرانی شيروانی استفاده شده است. برای این منظور از المان

ای و ایجاد مرزبندی مناسب شده است. و به منظور جلوگيری از انعکاس امواج لرزه

 استفاده plaxisافزار برای تحليل دیناميکی از مرزهای زلزله استاندارد در نرم

کردیم. با ایجاد این شرایط مرزی استاندارد برای زلزله برنامه به صورت خودکار 

مرزهای جاذب را در سمت چپ و راست مرزهای عمودی و در مرز پایينی جابجایی معين 

mum 010/  وmug 00/کند. را ایجاد می 

 پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل دینامیکی .8
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 βو  αبرای تحليل دیناميکی چهار پارامتر، سرعت موج طولی، سرعت موج عرضی و ضرایب 
رایلی مورد نياز است. البته الزم به ذکر است که با تعریف مقدار مدول االستيسيته 

و ضریب پواسون مقادیر عددی سرعت موج طولی و عرضی به صورت اتوماتيک استفاده از 

 شود.افزار محاسبه مینرمی های موجود به وسيلهفرمول

ی طبس که در خراسان به منظور تحليل دیناميکی شيروانی مذکور از طيف شتاب زلزله

 جنوبی رخ داده استفاده شد است

 تحلیل پایداری زمین طبیعی .9

پارس آباد در کيلومتر  -اردبيل -آهن ميانهدر ابتدا زمين طبيعی شيروانی راه

افزار براساس تحليل پایداری با استفاده از نرممورد تحليل قرار گرفته.  236+19

slide  وplaxis  نتایج زیر در سه حالت استاتيکی و شبه استاتيکی و دیناميکی در دو

 ( بدست آمد. 4وضعيت خشک و آبدار در جدول )

 

 در وضعیت طبیعی plaxisو  slideافزارهای ( ضرایب اطمینان حاصل از نرم 4جدول ) 

  plaxisضریب اطمينان  slideضریب اطمينان 

 استاتيکی شبه استاتيکی

جانب

 و

بيشاپ  اسپنسر

 ساده شده

جانب

 ر

بيشاپ  اسپنسر

 ساده شده

دیناميک

 ی

شبه 

استاتيک

 ی

استاتيک

 ی

 خشک 61/1 36/1 45/1 96/1 96/1 95/1 68/1 70/1 67/1

 آبدار 52/1 27/1 36/1 85/1 84/1 85/1 58/1 57/1 57/1

 

آید شيروانی مذکور در وضعيت زمين طبيعی قبل از ( برمی 4همانطور که از جدول ) 

 خاکبرداری برای احداث مسير راه آهن کامالً پایدار است.

 plaxisافزار با نرمslideافزار دالیل متفاوت بودن ضرایب اطمینان در نرم .10

با plaxisو slideافزارهاي هاي بدست آمده ضرایب اطمينان حاصل از نرمبا توجه به خروجي

گردد كه علت افزار برميهم تفاوت دارند كه این تفاوت به نوع تحليل این دو نرم

از نوع تعادل حدي است كه در این تحليل slideافزار نرم این امر آن است كه تحليل

نيازي plaxisح لغزش فرض شود در صورتي كه در روش عددي مانند بایستي شكل و موقعيت سط

به فرض شكل و موقعيت لغزش نيست، عالوه بر این لغزش محتمل در روش تحليلي تعادل 

باشد در صورتي كه در روش هاي عددي لغزش محتمل در یك حدي به صورت یك منحني مي

از اعتبار بيشتري نسبت به plaxisافزار هاي نرمدهد، به همين دالیل خروجيزون رخ مي

 برخوردارند.slideافزار هاي نرمخروجي

دالیل متفاوت بودن ضریب اطمینان بیشاپ ساده شده، جانبو ، اسپانسر در  .11

 :slideافزار نرم



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

6 
 

هاي تحليلي تعادل حدي هستند كه در هاي بيشاپ ساده شده، جانبو و اسپنسر روشروش

شود ميزان ضرایب اطمينان حاصل از این باعث ميهركدام فرضياتي وجود دارد كه 

 ها با هم متفاوت باشد .روش

 تحلیل پایداری طرح اولیه .12

و  1H:1Vو شيب  8/10، 10، 10، 10در حفاری اوليه مقطع دارای چهار پله به ارتفاع 

های ميانی به عرض سه متر است. تحليل پایداری در این مقطع در وضعيتی که برم

به اتمام رسيده با استفاده از روش تعادل حدی و روش عددی مورد حفاری ترانشه 

 ( آمده است. 5بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تحليل در جدول )

 در حالت طراحی اولیه. plaxisو  slideافزارهای ( ضرایب اطمینان حاصل از نرم  5جدول ) 

  plaxisضریب اطمينان  slideضریب اطمينان 

 استاتيکی استاتيکیشبه 

جان

 بو

اسپن

 سر

بيشاپ 

ساده 

 شده

جانب

 ر

اسپنس

 ر

بيشاپ 

ساده 

 شده

دیناميک

 ی

شبه 

استاتيک

 ی

استاتي

 کی

25/

1 
 خشک 23/1 11/1 16/1 34/1 35/1 38/1 19/1 22/1

21/

1 
 آبدار 14/1 01/1 09/1 28/1 30/1 32/1 12/1 18/1

 

شود با توجه به هندسی فعلی ضریب اطمينان ( مشاهده می 5همانطور که در جدول )  

 باشد.ی ناپایداری ترانشه میدهندهکافی نبوده و نشان

 های پایدارسازیروش .13

های خاکی با توجه به عدم وجود معارض قابل توجه از یک سو و امکانات در بخش

شيب به همراه ی خاکبرداری از سوی دیگر بهترین گزینه اصالح پيمانکار در زمينه

ها نيازی به اصالح های سنگی نيز با توجه به نتایج تحليلباشد و در بخشزهکشی می

 باشد.شيب نمی

ها برای هایی در پای پلهبرای جلوگيری از فرسایش در طرح پایدارسازی احداث دیچ

 هدایت آب سطحی به خارج ترانشه در نظر گرفته شده است.

 عملیات پایدارسازیتحلیل پایداری پس از انجام  .14

های خاکی باشد که شيب قسمتدارای پنج پله می Cبا توجه به طرح اصالح شده مقطع 

1/5H:1V 1های سنگی و شيب قسمتH:1V متر  10ها دارای ارتفاعی برابر باشد. این پلهمی

باشند. نتایج حاصل از تحليل تعادل حدی و عددی این ترانشه پس از پایدارسازی می

 ( آورده شده است.6) در جدول

 پس از انجام عملیات پایدارسازی plaxisو  slideافزارهای ( ضرایب اطمینان حاصل از نرم6جدول )
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  plaxisضریب اطمينان  slideضریب اطمينان 

 استاتيکی شبه استاتيکی

جان

 بو

اسپن

 سر

بيشاپ 

 ساده شده

جان

 بر

بيشاپ ساده  اسپنسر

 شده

دینامي

 کی

شبه 

 استاتيکی

 استاتيکی

41/

1 
 خشک 49/1 36/1 45/1 51/1 53/1 54/1 38/1 39/1

37/

1 
 آبدار 41/1 31/1 36/1 44/1 48/1 50/1 34/1 36/1

 

شود با توجه به طرح پایدارسازي ضریب اطمينان ( مشاهده مي6همانطور كه در جدول )

اي باال رفته و تاثير ان در ترانشه در برابر لغزش به ميزان قابل مالحظه

 پایدارسازي شيرواني کامال ملموس است. 

 گیرینتیجه .15

 Plaxisو  Slideبا توجه به خرجی های بدست آمده ضرایب اطمينان حاصل از نرم افزار  -

با هم تفاوت دارند که این تفاوت به توع تحليل این دو نرم افزار برمی گردد که 

از نوع تعادل حدی است که در این نوع  Slideعلت این امر آنست که تحليل نرم افزار 

 Plaxisتحليل بایستی شکل و موقعيت سطح لغزش فرض شود درصورتيکه در روش عددی مانند 

سطح لغزش نيست ، عالوه بر این لغزش محتمل در روش نيازی به فرض شکل و موقعيت 

تحليلی تعادل حدی بصورت یک منحنی می باشد درصورتيکه در روشهای عددی لغزش محتمل 

از اعتبار  Plaxisدر یک زون رخ می دهد ، به همين دالیل خروجی های نرم افزار 

 برخوردارند . Slideبيشتری نسبت به 

و  1H:1Vجام شده چنانچه شيب قسمت سنگی ترانشه برابر )با توجه به آناليزهای ان -

 ی طراحی شده پایدار خواهد بود.باشد ترانشه 1/5H:1Vهای خاکی برابر شيب قسمت

ها برای هدایت آبهای سطحی به خارج ترانشه ضروری ( در پای پلهDitchاحداث دیچ ) -

 باشد.می

توان به اجرای آسان و عدم نياز میاز جمله مزایای روش پایدارسازی با اصالح شيب  -

 به آماده سازی محل یا کنترل دقيق بعد از اجرا اشاره کرد.
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