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      خالصھ  

با بکار که امروزه این دو روش تحلیل .روش تعادل حدي و روش اجزاي محدود، از متداول ترین روش هاي تحلیل پایداري شیروانی ها هستند 

یکی از . بصورت گستردهاي در بین مهندسین ژئوتکنیک  رایج گشته است  PLAXISو  Geostudio-slope/Wگیري نرم افزارهایی چون 

توجه مهمترین چالش هاي کاربران این نرم افزارهادر مهندسی ژئوتکنیک وجود اختالف میان نتایج به دست آمده در برآورد وارزیابی یک پروزه با 

با نتایج حاصل  PLAXISو  FLACدر این تحقیق، نتایج حاصل از مدل سازي در نرم افزارهاي . هاي مختلف مدل سازي می باشد وهبه شی

نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می . مورد مقایسه قرار گرفته است  Geostudio-Slope/Wهاي بیشاپ و جانبو در نرم افزار ازبررسی روش

همچنین، با .شیب شیروانی، روش اجزاي محدود ضرایب ایمنی کمتري در مقایسه با روش تعادل حدي به دست می دهد دهد که در برابر افزایش

  توجه به این نتایج مشاهده می شود که با افزایش سطح آب زیر زمینی در شیروانی این اختالف بصورت قابل مالحظه اي بیشتر خواهد شد

پایداري شیروانی،ضرایب اطمینان،سطح گسیختگیتعادل حدي،اجزاي محدود، :کلمات کلیدي

  

مقدمھ  .١

از . ردتحلیل پایداري شیروانی ها ، یکی از مهمترین بخش هاي طراحی در پروژه هایی است که در آن احتمال پتانسیل لغزش بر روي شیروانی وجود دا

در حال حاضر . نون، تحقیقات زیادي در این زمینه انجام شده است تاک Fellenius[2]شیروانی ها توسط زمان ارائه ي اولین روش تحلیل پایداري

و  [4]، روش هاي اجزاي محدود  [3]روش هاي تعادل حدي المان هاي کوچک ، روش هاي المان مرزي : روش هاي تحلیل شیروانی عبارتند از 

چک به علت سادگی و سهولت در کاربرد نسبت به سایر که از میان این ها روش هاي تعادل حدي المان هاي کو.[5,6]روش هاي شبکه ي عصبی 

،  Fellenius[2]  ،Taylor[8]  ،Bishop[9]  ،Junbu[10-12]در روش تعادل حدي می توان از روش هاي . [7]روش ها متداول تر هستند 

Spencer[13,14]  ،Morgenstern,Price[15]   براي سطوح لغزش دایره اي بکار  فقط میتوانندبه ترتیب سه مورد اول و غیره استفاده نمود که

  .[16]مورد پنجم و ششم براي سطوح لغزش با هر شکلی قابل استفاده می باشند روند در حالی که مورد چهارم براي سطوح  غیر خطی و

طبق مطالعات . رایانه استفاده شده است  به علت ازدیاد سطوح محتمل لغزش ، براي تحلیل پایداري به روش تعادل حدي المان هاي کوچک از          

این روش ها . [17]با هم اختالف دارند 7% گذشته ، ضرایب اطمینان بدست آمده از روش هایی که تمامی شرایط تعادل را ارضا می کنند ، حدود 

  .اجزاي محدود هستند شامل روش هاي دایره اي اصطکاك ، روش هاي اسپیرال لگاریتمی ، روش هاي تعادل حدي قوي و روش هاي 

تا  45در این مقاله به بررسی و مقایسه ضرایب اطمینان حاصل از روش هاي تعادل حدي و روش هاي اجزاي محدود ، در شیروانی هاي با شیب            

براي تحلیل به کمک . ه است درجه و در دو حالت کامال خشک و کامال اشباع پرداخته شده و نتایج بحث به صورت نمودار و جدول ارائه گردید 90

و روش هاي جانبو و بیشاپ و براي تحلیل به کمک روش اجزاي محدود از دو نرم افزار پیشرفته ي  Geostudio-Slope/wتعادل حدي از نرم افزار 

PLAXIS[18]  وFLAC[19]  بهره گرفته شده است.  



                            

  تحلیل پایداری شیروانی ھا بھ روش تعادل حدی     .٢

  ین نیروهاي وارد بر سطح گسیختگیتعی -ب

  .به منظور تعیین بار گسیختگی )از استاتیک ( استفاده از معادالت تعادل  - ج

خاك روي این سطح گسیختگی صلب . بنابراین تعادل نیرو با گشتاور توده اي از خاك روي یک سطح گسیختگی بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد 

و فرض می شود که مقاومت برشی خاك بر روي این سطح با سرعت یکسانی ) نها روي این سطح می تواند اتفاق بیفتد یعنی برش ت( در نظر گرفته شده 

  .[20]در تمامی نقاط بسیج می شود ، در نتیجه ضریب اطمینان بر روي تمام نقاط سطح شکست ثابت خواهد بود 

مدور ،اسپیرال لگاریتمی ، غیر ( ات به عمل آمده در مورد شکل صفحه ي لغزش تفاوت اصلی میان روش هاي مختلف تعادل حدي ، در فرضی        

  .[7]می باشد ) استفاده از مجموع نیروها ، مجموع لنگرها و غیره ( و نیز کاربرد علم استاتیک در ارزیابی تعادل و پایداري ) قوسی و غیره 

مبناي تقسیم توده خاك باالي سطح لغزش به قطعات متعدد و سپس بررسی تعادل بیشاپ یکی از روش هاي بسیار دقیق تعادل حدي می باشد که بر 

:تعیین ضریب اطمینان در این روش در نهایت بصورت روابط ذیل است. استاتیکی نیروهاي وارد بر این قطعات می پردازد                                                   

                                                  

)1(                                                                                                                          

   
  
تغییر شکل –تحلیل پایداری شیروانی ھا بھ روش تنش .          ٣
  

نش و کرنش در قسمت هاي مختلف شیروانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضریب اطمینان بر روي مستعدترین تغییرشکل ، توزیع ت - در روش تنش

روش . سطح گسیختگی ، به واسطه ي مقایسه ي مقاومت برشی قابل بسیج شدن در سطح مذکور با مجموع نیروهاي محرك در آن سطح تعیین می شود 

یکی از روش هاي نوین حل این معاالت استفاده . ه یا پالستیسیه و حل معادالت حاصله بر اساس این تئوري هاست مذکور مستلزم کاربرد تئوري االسیتسی

، بر  از روش اجزاي محدود می باشد و در روش اجزاي محدود ، ماتریس سختی اجزا ، که مرتبط کننده ي نیرو در هر گره به تغییر مکان آن گره است

یک شیروانی مش بندي شده در روش اجزاي محدود را نشان می دهد که با توجه  2شکل . انرژي پتانسیلی تعیین می شود  مبناي به حداقل رساندن کل

چنانچه یک سطح لغزش فرضی در دامنه ي شیروانی در نظر گرفته شود ، مقادیر تنش در نقطه اي . به اهمیت قسمت هاي مختلف ، مش بندي شده است 

در این صورت مطابق شکل . ، به کمک روش اجزاي محدود قابل محاسبه است  zσو  xσ  ،yσقرار دارد ،  θتحت شیب تصادفی روي سطح لغزش که 

  . [7]تعیین کرد ) 5(و ) 4(، مقادیر تنش هاي نرمال و برش روي سطح گسیختگی را می توان با استفاده از روابط  3

  

  
  شبکه بندي شیروانی در روش اجزاي محدود - 2شکل 

  

  
  

  مولفه هاي تنش در هر نقطه بر روي سطح لغزش –3شکل 

  



                            

                                                               

)4 (                                                                                                             

   

)5(																														 	

  
  

می توان به بررسی پایداري تعیین ضریب اطمینان شیروانی مورد ) 6(کولمب مطابق رابطه ي  -حال با در نظر گرفتن یک مدل رفتاري ، مانند مدل موهر

  .[22]نظر پرداخت 

                                                                      )6(

  

  .شیروانی می با شد غزششیب سطح ل2،مطابق  شکل θاطمینان و  F.sکه در آن

  

 [21]استفاده خواهد شد و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه خواهند شد  FLACو  PLAXISبه منظور تحلیل به روش اجزاي محدود از دو نرم افزار 

اطمینان از روش کاهش مقاومت استفاده می شود و اطالعاتی درباره ي مکانیزم شکست ،  قابل ذکراست که در روش هاي عددي به منظور تعیین ضریب

که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است داراي دو مزیت  1تکنیک کاهش مقاومت برشی. الگوي جابجاي شیروانی و کنتورهاي تنش به دست می آید 

بحرانی بطور مستقیم و دقیق به دست می آید و نیازي به مشخص کردن سطح شکست  1کستاول این که سطح ش. نسبت به روش تعادل حدي می باشد 

ثانیا روش هاي عددي بطور مستقیم تعادل چرخشی و انتقالی را ارضا می کنند ، در صورتی که روش تعادل حدي . نیست ) دایره اي ، خطی و غیره ( 

برشی ضریب اطمینان کمتري نسبت به دیگر روش ها به دست می دهد که این مقدار مطمئن می  بنابراین تکنیک کاهش مقاومت. چنین قابلیتی  را ندارد 

  .[22]باشد 

درجه در دو حالت خشک و اشباع به روش هاي بیشاپ و جانبو به  90تا  45درنهایت ضریب اطمینان حاصل از دو نوع تحلیل در شیب هاي           

– Geostudioکمک نرم افزار  Slope/w روش اجزاي محدود با بهره گیري از دو نرم افزار پیشرفته و  وPLAXIS  وFLAC  در جدولی مقلیسه

  .خواهد شد و بصورت نموداري مورد قضاوت قرار خواهد گرفت 

  

  

خصوصیات ژئومکانیکی مدل           .۴

خصوصیات  [21]انجام گرفته است  FLACط نرم افزار به منظور ایجاد حالت مقایسه بین مطالعه ي حاضر و مطالعه قبلی در این زمینه که توس

ژئومکانیکی شیروانی مدل شده بصورت جدول زیر در نظر گرفته شده است الزم به یادآوري است که مصالح شیروانی همگن فرض و به صورت 

  .استاتیکی تحلیل شده اند 

  

  نیکی مدلخصوصیات ژئومکا - 1جدول 

  چگالی

(Kg/m3)

  مدول االستیسیته

(Gpa)
  ضریب پواسون

چسبندگی

(Mpa)  

زاویه اصطکاك داخلی

(Degree)  

مقاومت کششی

(Mpa)  

1900  575/1  25/0  124/0  28  014/0  

  

  عوامل مؤثر بر پایداري شیروانی       .5
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c
 Reduction Technique



                            

بهترین . یرزمینی می باشد از مهمترین عوامل مؤثر بر پایداري شیروانی ها ، زاویه و ارتفاع شیروانی ، خصوصیات ژئومکانیکی مصالح و سطح آب ز

براي کل پهنه مدل و ریز کردن المان  1متوسطروش مدل سازي شیروانی ها در نرم افزارهاي مبتنی بر روش اجزاي محدود استفاده از یک شبکه بندي 

در نظر بگیریم ، زمان محاسبات بطور غیر  2هاي بسیار ریززیرا اگر کل پهنه ي مدل را بصورت المان . ها در محدوده مجاور قست مایل شیروانی است 

  .[7]متعارفی باال می رود 

– Geostudioفضاي کار در نرم افزار هاي  5و  4شکل هاي            Slope/w  وPLAXIS  درجه را  80و محتمل ترین سطح لغزش براي شیب

  .نشان میدهند 

  

  
  يسطح لغزش بحرانی حاصل از تحلیل به روش تعادل حد –4شکل 

  

  

  
  

  شیروانی تغییرشکل یافته مش بندي شده به روش اجزاي محدود –5شکل 

  

  

تحلیل داده ھا و بحث در نتایج  .۶

با توجه به مشخصات ژئومکانیکی مفروض تحلیل را در دو حالت خشک و اشباع و براي دو روش تعادل حدي و اجزاي محدود انجام می دهیم براي 

  :پس از انجام تحلیل ، نتایج به صورت جدول زیر قابل نمایش است . اپ و جانبو براي تعادل حدي استفاده می شود ایجاد مقایسه بهتر از روش بیش

  

  از تحلیل هاضرایب اطمینان حاصل  –2جدول 

                                               
1 -medium
2 - very fine



                            

H G F E D C B A

ب
شی

ه 
وی

زا

ف
دی

ر

278/1 344/1 861/0 91/0 980/1 032/2 853/1 8/1 45 1

141/1 180/1 654/0 71/0 817/1 839/1 743/1 71/1 50 2

069/1 071/1 477/0 49/0 711/1 702/1 609/1 61/1 55 3

989/0 958/0 248/0 25/0 636/1 579/1 466/1 54/1 60 4

911/0 858/0  -  - 558/1 465/1 352/1 46/1 65 5

875/0 782/0  -  - 544/1 386/1 243/1 4/1 70 6

743/0 655/0  -  - 405/1 254/1 129/1 35/1 75 7

668/0 547/0  -  - 339/1 157/1 011/1 32/1 80 8

653/0 553/0  -  - 272/1 153/1 914/0 28/1 85 9

554/0 507/0  -  - 226/1 097/1 708/0 95/0 90 10

  

A : ضریب ایمنی براي حالت خشک به کمک نرم افزارFLAC  

B : ضریب ایمنی براي حالت خشک به کمک نرم افزارPLAXIS  

C :روشایمنی براي حالت خشک به  ضریبBishop

D : روشضریب ایمنی براي حالت خشک بهJunbu

E : ضریب ایمنی براي حالت خشک به کمک نرم افزارFLAC

F : ضریب ایمنی براي حالت خشک به کمک نرم افزارPLAXIS

G :اشباع به روش ضریب ایمنی براي حالتBishop

H : شباع به روشاضریب ایمنی براي حالتjunbu  

  :با توجه با جدول فوق نمودارهاي زیر قابل ترسیم است 

  

  
  نمودارهاي ضریب ایمنی براي حالت خشک -4شکل 

  



                            

  
  نمودار هاي ضریب ایمنی براي حالت اشباع –5شکل 

  

م در  حالت خشک و هم در حالت اشباع با پر واضح است که زاویه شیب ه. با توجه به جدول فوق و نمودارهاي حاصل به تحلیل نتایج می پردازیم 

مشاهده می شود که شیروانی ها در . ضریب ایمنی نسبت عکس دارد این موضوع هم در روش اجزاي محدود و هم در روش تعادل حدي صادق است 

ینان حتی به کمتر از نصف حالت در حالت اشباع به دلیل کاهش پارامترهاي مقاومت برشی ضریب اطم. حالت خشک پایدارتر از حالت اشباع هستند 

  .خشک نیز کاهش می یابد 

این اختالف با افزایش . در حالت خشک و اشباع روش تعادل حدي مقادیر ضریب اطمینان بیشتري از از روش اجزاي محدود به دست می دهد           

در حالت  PLAXISافزایش می یابد و به نوعی ضعف نرم افزار  همچنین اختالف در حالت اشباع . درجه بیشتر نیز می شود  90تا  65زاویه شیب از 

نیز در آن  [23]اشباع را نشان می دهد که البته در  جدیدترین ورژن این نرم افزار این مشکل رفع شده و حتی مدل سازي براي خاك هاي غیر اشباع 

اپ ضرایب ایمنی بیشتري از جانبو به دست می دهد و در شیب هاي درجه ، بیش 50در حالت هاي خشک واشباع و در شیب هاي تا . امکان پذیر است 

  این اختالف ها ناشی از تفاوت در فرضیات این روش ها می باشد. درجه برعکس ؛ جانبو ضرایب اطمینان بیشتري از بیشاپ به دست می دهد  90تا   50

نتیجھ گیری  .٧

  :استنتاج نمود با توجه به مباحث صورت گرفته می توان نتایج زیر را 

  .هم در حالت خشک و هم در  حالت اشباع زاویه شیب با ضریب اطمینان در مقابل لغزش نسبت عکس دارد . 1

  .در حالت اشباع ضریب اطمینان به علت کاهش پارامترهاي مقاومت برشی به کمتراز نصف در حالت خشک تقلیل می یابد .  2
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