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 خالصه

 افزایش برای اعتماد قابل و موثر راهکاری عنوان به خاک تسليح امروزه

 کارهای در روش این. شودمی گرفته کار به خاکی توده پایداری و مقاومت

 زیر در موجود های الیه تثبيت تا گرفته خاکی سدهای نگهبان سازهای از مختلفی

 کاربردهای .گيردمی قرار استفاده مورد روسازی و راه خاکریز سطحی، های پی

 و غيرخطی رفتار سازی شبيه برای ای پيشرفته رفتاری هایمدل به ژئوتکنيکی

 صورت به که تحليل مورد مساله كليت. باشد می نيازمند ها،خاک زمانی تابعيت

 رتفاعا و 2b تاج عرض به خاکریزی شامل گيردمی انجام plaxis افزار نرم با عددی

H رسی الیه روی بر کننده تسليح. دارد قرار نرم رس الیه روی بر که باشد می 

 .شودمی اجرا کننده تسليح این روی بر خاکریز نهایت در و شود می داده قرار

 به خاکریزی شامل مسطح، كرنش آناليز براي تحليل مورد مساله اوليه ابعاد

 روی بر( V:H) ۱:1 جانبی هایشيب با که است متر ۳ تاج عرض با متر 6 ارتفاع

 نتایج بررسی به ابتدا ،مقاله این در. است شده ساخته متري 03 عميق رسی الیه

 شده انجام تحقيقات از حاصل نتایج ادامه در و پرداخته اوليه تحليل از حاصل

 سپس،. شوندمی مقایسه plaxis افزار نرم نتایج با زمينه این در قبلی

 تاج عرض خاکریز، طرف دو هایشيب نظير پارامترهایی یرو بر سنجی حساسيت

  .پذیرد می صورت خاکریز ارتفاع و خاکریز

 آنالیز حساسیت، ژئوتکستایل، خاکریز مساسه  کلمات کلیدي:

  مقدمه .1

پيش تا چند دهه  سال از زمان آگاهی بشر اوليه یعنی از هزاران

به کارگيری اصول  های مهندسی و تکنيکی بر اساستمام پيشرفت، اخير

خاک ها همواره به عنوان توده های با مقاومت  ،و مصالح ساختمانی

                                                 
 اسنادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز1
 سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی 2
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فشاری و برشی خوب که در کشش مقاومت ناچيزی دارند شناخته شده 

 .اند

کند خاک مصالحی است که به خوبی در مقابل فشار و برش مقاومت می

شان برابر نيروی کششی از خود مقاومت چندانی ن اما قادر نيست در

درخت یا گياهان  های کهن به طور تجربی دیده شده کهاز زمان دهد.

مصالحی ساختمانی ، در تقویت توده خاک موثر بوده است.خاک مسلح

مرکبی است که در آن عناصر دارای مقاومت کششی به عنوان عامل 

امروزه تسليح خاک به عنوان فنی  گيرند.تسليح در توده خاک قرار می

عتماد برای افزایش مقاومت و پایداری توده خاکی به موثر و قابل ا

ای نگهبان سد این روش در کارهای مختلفی از سازه شود.کار گرفته می

، های سطحیهای خاکی گرفته تا تثبيت الیه های موجود در زیر پی

 گيرد.خاکریز راه و روسازی مورد استفاده قرار می

 1۳66ویدال در سال ، مفهوم نوین خاک مسلح توسط مهندس فرانسوی

ای و تسمه  وی با به کار گيری همزمان یک خاک دانه معرفی گردید.

چسبندگی ، نست به توده خاک پشت دیوار نگهباناهای فوالدی تو

تکنيک خاک  زده ااپس از آن استف ها بدهد.ناهمسانی در امتداد تسمه

در  مسلح در اکثر کشورهای جهان و به ویژه در ایالت متحده امریکا

 [1] ای عمرانی به سرعت معمول گردید.هسازه 

یعنی به صورت  لهای گوناگون هم از نظر شکامروزه تسليح به روش

هم از نظر زبری یعنی به صورت ، ميله یا رشته، صفحه شبکه، نوار

زبر یا صاف و هم از نظر سختی نسبی یعنی با سختی نسبی باال مانند 

ند پارچه های پليمری استفاده فوالد یا با سختی نسبی پایين مان

 شود.می

ميالدی به بعد استفاده پارچه مصنوعی بافته شده یا  83از دهه 

بافته نشده به نام ژئوتکستایل و نيز از شبکه های پالستيکی به نام 

به عنوان مصالح تسليح یا عضو تقویت کننده به طور  تکستایلژئو

تواند ناشی از عملکرد دليل این مسئله می گسترده ای متداول گردید.

، بهتر پارچه با سختی نسبی پایين که هماهنگی بهتری با خاک دارند

این  نسبت به مصالح تسليح کننده فلزی با سختی نسبی باال باشد.

ها نآپارچه ها تراوا و مقاوم در برابر خوردگی هستند و بعضی از 

غير سمی ها و اسيدها پایدارند و در برابر پوسيدگی حمالت باکتری

 باشند.نيز می

اندرکنش رفتاری خاک و عنصر تسليح کننده و عملکرد های متقابل این 

رفتار خاک مسلح را پيچيده ميکند. باتوجه به بررسی های انجام ،دو

شده تا قبل از چند دهه اخير مهمترین کاربرد مواد به کار برده 

توليدات  که با،شده در خاک برای بهبود مقاومت برشی خاک بوده است

مواد پليمری عالوه برتسليح خاک جنبه های گوناگون خاک بهبود یافته 

که ،ن در سازه های مختلف فراهم گردیده استآو امکان استفاده از 

 [2] در صورت نبود استفاده از خاک به تنهای غير ممکن بود.
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امروزه عالوه بر استفاده از مصالح تسليح کننده که در جهت مشخصی 

از رشته های  شود.های خاک به کار گرفته میدر توده افقی( )به صورت

شوند نيز استفاده مجزا که به طور تصادفی در توده خاک توزیع می

شود. این روش رشته های مجزا به سادگی با خاک مخلوط می در گردد.می

افزودنی به خاک  آهک و دیگر موارد این روش شبيه افزودن سيمان

عمده استفاده رشته های مجزا با توزیع  یکی از مزایای. است

حفظ همسانی خاک و عدم تشکيل صفحات ضعيف بالقوه است که ،تصادفی

 [3]. بوجود آید، دارده جهتنتواند به موازات مصالح تسليح کنمی

 

 هندسه مدل .۱

 Hو ارتفاع   2bكليت مساله مورد تحليل شامل خاکریزی به عرض تاج
نرم قرار دارد. تسليح کننده بر روی  می باشد که بر روی الیه رس

الیه رسی قرار داده می شود و در نهایت خاکریز بر روی این تسليح 

 .1کننده اجرا می شود، شکل 

 

 هندسه مساله مورد تحلیل  -1شکل 

 خواص مواد .0

خاک و سنگ تحت بار به صورت غير خطی رفتار می کنند. این رفتار 

چندین مدل رفتاری مدل گردد. بدیهی تواند با کرنش غير خطی می-تنش

یابد. است که با پيچيده شدن مدل، تعداد پارامترهای مدل افزایش می

براي مدلسازي رفتار االستوپالستيک مصالح خاک و سنگ از مدل رفتاري 

کولمب مدلی است غير –موهر ـ کولمب استفاده شده است. مدل موهر 

ان اولين تخمين رفتار خطی، نيرومند و ساده که می تواند به عنو

خاک یا سنگ واقعی مالحظه گردد. این مدل االستو پالستيک به پنج 

پارامتر اساسی ورودی شامل مدول االستيسيته، ضریب پواسون، 

چسبندگی، زاویه اصطکاک و زاویه اتساع نياز دارد. یادآوری این 

بازه پارامترهای مورد استفاده در سایر موضوع ضروری است که 

مدلهای رفتاری چندان مشخص نبوده حال آن که بازه پارامترهای مورد 

استفاده در مدل االستوپالستيک کامل در کتابهای مکانيک خاک مشخص 

 [4]شده است. 

 آنالیز حساسیت .4
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های دو در ادامه به حساسيت سنجی بر روی پارامترهایی نظير شيب0

 کریز، عرض تاج خاکریز، عمق الیه رسی پرداخته می شود. طرف خا

 nتغییرات شیبهای طرفین خاکریز  الف(

های سازمان برنامه و بودجه مقدار شيب ۱0/13/1038دستورالعمل  

پيشنهاد کرده است. در صورتی که این  1:1های شوسه را طرفين راه

امطمئن بوده خاکریز بر روی پی رس نرم ساخته شود این مقدار عددی ن

و ممکن است سبب ناپایداری خاکریز شود. در این خاکریزها شيب 

بوده و در آناليز اوليه از این شيب استفاده شد.  ۱:1منطقی تر 

 0:1و 1:1اما برای بررسی اثر این پارامتر از خاکریزهایی با شيب 

، ميزان نشست ماکزیمم بر اساس شيبهای 1جدول  استفاده شده است.

 ۱:1ه و درصد تغيير آن نسبت به آناليز اوليه با شيب طرفين را

، 0تا  1از  nکه بر اساس آن، با تغيير ميزان   آورده شده است

 8درصد کمتر نسبت به حالت اوليه تا  10ميزان نشست ماکزیمم از 

 درصد بيشتر نسبت به حالت اوليه تغيير می یابد.

رفین راه و درصد تغییر آن نسبت به میزان نشست ماکزیمم بر اساس شیبهای ط  -1جدول 

 آنالیز اولیه

درصد تغيير نسبت به 

 آناليز اوليه

ماکزیمم نشست )ميلی 

 متر(
n 

-14.0 0.31 1 

0.0 0.36 2 

+8.0 0.39 3 

 

با افزایش شيبهای طرفين راه، ميزان نشست ماکزیمم  ۱بر اساس شکل 

 با شيب مالیم و بصورت خطی  افزایش می یابد.

 

 بررسی تغییر شیبهای طرفین خاکریز بر ماکزیمم نشست  -2شکل 

 تغییرات عرض تاج خاکریز  ب( 
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متر استفاده  ۳در این پروژه برای تحليل اوليه از خاکریز با عرض

متر هم  1۱و  6شده است. برای بررسی اثر این پارامتر، عرض راه 

، ميزان نشست ماکزیمم بر اساس عرض تاج ۱مدل شده است. جدول 

ریز و درصد تغيير آن نسبت به آناليز اوليه آورده شده است که خاک

، ميزان نشست 1۱تا  6بر اساس آن، با تغيير عرض تاج خاکریز از 

درصد بيشتر  8درصد کمتر نسبت به حالت اوليه تا  11ماکزیمم از 

 نسبت به حالت اوليه تغيير می یابد.

 

 

خاکریز و درصد تغییر آن نسبت به آنالیز میزان نشست ماکزیمم بر اساس عرض تاج   -2جدول 

 اولیه

درصد تغيير نسبت به 

 آناليز اوليه

ماکزیمم نشست )ميلی 

 متر(
2b 

-11.0 0.32 6 

0.0 0.36 9 

+8.0 0.39 12 

 

با افزایش عرض تاج خاکریز، ميزان نشست ماکزیمم با  3بر اساس شکل 

 شيب مالیم و بصورت خطی افزایش می یابد.

 

 ررسی تغییر عرض تاج خاکریز بر ماکزیمم نشستب  -3شکل 

 Hتغییرات ارتفاع خاکریز  ج( 

متر می باشد. برای بررسی  6مقدار ارتفاع خاکریز در تحليل اوليه 

متر هم مدل شده است. جدول  ۳و  0اثر این پارامتر، ارتفاع خاکریز 

، ميزان نشست ماکزیمم بر اساس ارتفاع خاکریز و درصد تغيير آن 0

ت به آناليز اوليه آورده شده است که بر اساس آن، با تغيير نسب
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درصد کمتر  66، ميزان نشست ماکزیمم از ۳تا  0ارتفاع خاکریز از 

درصد بيشتر نسبت به حالت اوليه تغيير  ۳0نسبت به حالت اوليه تا 

 می یابد.

به آنالیز  میزان نشست ماکزیمم بر اساس ارتفاع خاکریز و درصد تغییر آن نسبت  -3جدول 

 اولیه

درصد تغيير نسبت به 

 آناليز اوليه

ماکزیمم نشست )ميلی 

 متر(
H 

-67.0 0.12 3 

0.0 0.36 6 

+94.0 0.70 9 

با افزایش ارتفاع خاکریز، ميزان نشست ماکزیمم   4بر اساس شکل 

 بصورت خطی افزایش می یابد.

 

 
 

 بررسی تغییر ارتفاع خاکریز بر ماکزیمم نشست -4شکل 

 

 گیرینتیجه .5

 دهد که:نشان می مقالهمطالعه عددی انجام شده در این 

های طرفين راه، ميزان نشست ماکزیمم با شيب با افزایش شيب .1

مالیم و بصورت خطی  افزایش می یابد. در واقع با تغيير ميزان 

n  درصد کمتر نسبت به  10، ميزان نشست ماکزیمم از 0تا  1از

شتر نسبت به حالت اوليه تغيير می درصد بي 8حالت اوليه تا 

 یابد.

با افزایش عرض تاج خاکریز، ميزان نشست ماکزیمم با شيب مالیم  .۱

 6و بصورت خطی افزایش می یابد. با تغيير عرض تاج خاکریز از 

درصد کمتر نسبت به حالت  11، ميزان نشست ماکزیمم از 1۱تا 

 ی یابد.درصد بيشتر نسبت به حالت اوليه تغيير م 8اوليه تا 
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با افزایش ارتفاع خاکریز، ميزان نشست ماکزیمم بصورت خطی  .0

، ميزان ۳تا  0افزایش می یابد. با تغيير ارتفاع خاکریز از 

 ۳0درصد کمتر نسبت به حالت اوليه تا  66نشست ماکزیمم از 

 درصد بيشتر نسبت به حالت اوليه تغيير می یابد.
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