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 خالصه

مورد استفاده  یکيژئوتکن یاز سازه ها یاريها در بس کيتينتيامروزه ژئوس

خاک مسلح، کوله پل،  یوارهایبه د توانيکه از آن جمله م رنديگ یقرار م

موارد باال،  انيمقاصد مختلف اشاره کرد. در م یو...، برا زهایسدها، خاکر

 یادیز تيهماجرا از ا یو راحت نیيپا نهیخاک مسلح به علت هز یوارهاید

و  یفوالد یخاک مسلح به دو صورت عمده تسمه ها یوارهایبرخوردار هستند. د

و حساس  دهایژئوگر تيمقاله با توجه به اهم نیشوند. در ا یاجرا م دهایژئوگر

ده با خاک مسلح ش یوارهایمصالح، از د نیا یرشکلييبودن شناخت رفتار تغ

خاک مسلح با  وارید کیکامل  لمقاله مد نیاستفاده شده است. در ا دیژئوگر

مدل  کیخاک بااستفاده از  یمدل شده است و مدل رفتار geostudio2007نرم افزار 

 ريبه دست آمده و سپس تاث گرانیمدل انجام شده د شاتیحاصل از آزما یواقع

 .شده است یبررس واریرفتار د یبر رو یپ یسخت

 

 .ژئوسینستیک،  geostudio،  سختی پی، خاک مسلحدیوار کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

باشد. دربخش مطالعات  یم یفراوان یایمزا یها دارا کيتينتياستفاده از ژئوس

 یبحث ارائه کرد که م یرا برا یاتيتوان کل یخاک مسلح م یوارهایمربوط به د

ها، بار  کيتينسيتنش در طول ژئوس اشاره کرد: گسترش ریز یتوان به سرفصل ها

به  س،یسرو یدر بارها واریرفتار د وار،ید یبر  رو یپ یباربر تيو ظرف یینها

شکل سطح  رييخاک مسلح، تغ یها بيو ش واهایمحتمل در د یختگيدست آوردن سطح گس

 ريمسلح کننده و اندر کنش خاک و مسلح کننده، تاث یدگيکش روني،رفتار ب وارید

 .[0[و]4.]واریرفتار د یبر رو وارید یو جلو یپ یپارامترها

 رديگ یقرار م یررسیگفته شده در سه بخش مختلف مورد  یمطالعات در بخش ها

(، یکیزيف یو مدلساز اسيکوچک مق شاتیکوچک )آزما اسيمق شاتیکه شامل آزما

 یالمان محدود م یبا نرم افزارها یعدد یو مدلساز اسيتمام مق شاتیآزما

تمام  شاتیآزما  یمقاله ساخته شده است مربوط به داده ها نیکه در ا یباشد.مدل

 نیدر ا [.1باشد] یم C.V.S. Benjamin&B.S.Bueno and J.G.Zornberg  صورت گرفته توسط اسيمق

شده وسپس با  یمدلساز geostudio2007مقاله در ابتدا مدل مورد نظر در نرم افزار 

رفتار  یپارامتر بر رو نیا ريتاث ،یپ یامتفاوت بر یها یدر نظر گرفتن سخت

 به دست آمده است وارید

 

 یمشخصات مصالح خاک .۱

 

                                                 
1

  دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران 
2

 دانشکده فنی دانشگاه تهران استادیار 
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و تست سه  یخاک یمشخصات خاک با استفاده از نمونه ها یمدلساز نیدر ا  

 .آمده است 1مربوط به خاک در جدول اتييبه دست آمده است. جزئ یمحور

 

 مشخصات خاک -1جدول 

 ردیف پارامتر مقدار

 1 حالت ی شدهزهکش

05555 KN/m
2
 ۱ مدول االستيسيته  

11 KN/m3 0 وزن مخصوص 

10 KN/m
2
 4 چسبندگی 

32
o 

 5 زاویه اصطکاک داخلی

10
o 6 زاویه اتساع 

 
 

 
 مشخصات مسلح کننده .0

 
نمونه به دست آمده است  یبا استفاده از تست کشش بر رو زيمشخصات مسلح کننده ن 

 .آمده است ۱ننده در جدولمربوط به مسلح ک اتيي.جزئ

 مشخصات مسلح کننده -2جدول 

 ردیف پارامتر مقدار

6115 KN/m 1 سختی 

31.5 
ضریب برهم کنش خاک و مسلح 

 کننده 
۱ 

 
استفاده شده است.در مدل  کيبا نرم افزار از مدل االستوپالست یدر مدلساز

 ین پارامترهامدل کردن و به دست آورد یبرا یسه محور یتست ها زين یشگاهیآزما

 به دست آمده است. کيمدل کردن االستوپالست یبرا ازيمورد ن

 
 

 و ساخت مدل یمشخصات هندس .4

 
 ریز یمتر 6 یبا پ یمتر 4با ارتفاع  وارید کیدر مدل ساخته شده در نرم افزار، 

باشد که از   یمتر م 0مدل برابر  نیآن مدل شده است.ابعاد مسلح کننده در ا

برگشتی ستميس
1

نمونه  .میرا دار دیمتر برگشت ژئوگر 11۱استفاده شده است که  

شده است. در مرحله  یمدلساز دیو نصب ژئوگر یزیمرحله خاکر 11 یمورد نظر در ط

گام  کی یمسلح کننده در ط هیبه دست آمده است و سپس هر ال هيتنش اول طیاول شرا

 مدل شده است. یزمان

از حسن  یکیباشد. یمتفاوت م یمراحل مدلساز یدر ط زيمربوط به مدل ن یمرز طیشرا

 طیمدل کردن نمونه و اعمال شرا ییتوانا geostudio 2007با نرم افزار  یمدلساز یها

 یم یو رفتار یکينوع خاک از لحاظ مکان رييتغ یمتفاوت در هرگام و حت یمرز

 باشد.

 1در شکل  ستميسه سدمسلح کننده وهن یها هیال یريمحل قرارگ ،یمرز طی،شرایمش بند

 موجود در نرم افزار، از مش نوع یمش ها یینشان داده شده است.با توجه به کارا

مش بندی مثلثی و مربعی
2
 استفاده شده است. 

                                                 
1
 wrap-around 

2
 quads & triangles   



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1ر و مه 03

 

 0

 
 هندسه مدل -1شکل

 شرح مسئله .5

کننده  نييتع یپارامترها نیاز مهمتر یکیهمانطور که در بخش مقدمه گفته شد، 

مقاله  نیدر ا باشد. یم وارید یشکل جانب ريي، تغخاک مسلح وارید ستميعملکرد س

 یپ یپارامتر سخت ريشد، تاث یمسئله مورد نظر در نرم افزار مدلساز نکهیپس از ا

خاک  یمدل کردن اثر سخت یبرا شده است. یبررس وارید یشکل جانب رييدر رفتار تغ

. میريبگمتفاوت در نظر  یپ یبا سخت ییمدل ها دیخاک مسلح با واریدر رفتار د

شده و  یبررس ،یمدل مختلف از لحاظ سخت 10 یط وارید یشکل جانب رييپارامتر تغ

 به دست آمده است. وارید رشکلييتغ جینتا

 یمکان رييتغ ی، داده هاgeostudio2007مدل در برنامه اجزاء محدود  ليپس از تحل

 Microsoft excel 2007 طينرم افزار گرفته شده و سپس در مح یاز قسمت خروج واریجلو د

 گرفته شده از نرم افزار با هم رسم شده است. یهمه داده ها

 

 نمودارها .6

 نیدر نرم تر زيحالت و ن نیدر سخت تر یشکل رييتغ یبه عنوان نمونه، کانتورها

 آورده شده است. 0و  ۱ یحالت در شکل ها

 
 سخت یبا پ وارید رشکلییتغ یکانتورها – 2کلش



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1ر و مه 03

 

 4

 
 نرم یبا پ وارید رشکلییغت یکانتورها –3کلش

 وارید یمختلف جلو یشکل قسمت ها رييتغ زانيم رييشود، تغ یم دهیهمانطور که د

شکل در  رييتغ نیشتريباشد.ب یم شتريدر حالت سخت تر نسبت به حالت نرم تر ب

 یقسمت م نیاز برش موجود در ا یباشد که ناش یآن م ریو ز واریقسمت پنجه د

 باشد.

نشان داده شده  4شکل ینسبت به ارتفاع در نمودارها وارید شکل رييتغ زانيم

به  وارید یرشکلييشود، مود تغ یکاسته م یپ یهر چقدر از سخت 5و4است.در شکل

آن کم شده و در  ییدر قسمت باال وارید یشکل رييتغ زانياز م یاست که کم یگونه ا

 یبا شکل قبل سهیو با مقا 5شود. همانطور که در شکل ین اضافه مآ ینیيقسمت پا

حساس تر  یليکم خ یها یدر سخت وارید نیيپا یشکل ها رييتغ زانيشود م یم دهید

                  باشد. یم ادیز یها یاز سخت

  
 سخت یها یبا ارتفاع در پ وارید رشکلیینمودار تغ – 4کلش
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 نرم تر یها یبا ارتفاع در پ وارید رشکلیینمودار تغ – 5کلش

نشان داده شده و با توجه به نمودار شکل  یها ليشده، در تحل ادیارد عالوه بر مو

 زانيتشکل، مستتقل از م رييتغ زانيشود که م یم دهید H  31۱0، در ارتفاع4شماره

 باشد. یم یپ یسخت

 

 نتيجه گيری  .7

 با توجه به سختی دیوار می توان نتایج زیر را به دست آورد:

 ،یپ ینسبت به سخت وارید یشکل رييتغ تيحساس زانينرم تر، م یدر خاکها -1

 باشد یاز حالت سخت م شتريب یليخ

تغيير شکل جانبی پی در محل پنجه دیوار به علت وجود نيروی برشی باال  -۱

 .نسبت به دیگر جاها بيشتر است

از پایين دیوار، ميزان تغيير مکان افقی دیوار تقریبا  0.23Hدر محل  -0

 . مستقل از ميزان سختی پی می باشد
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