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 خالصه

توده بر مبنای مسلح كردن و مقاوم نمودن  ( نيلينگ ميخکوبي ) تئوری استفاده از روشاست،  خاک جای در تسليح روش یک خاک ميخکوبي

 ایطورگسترده به انکرها . مهارها وباشدبا فواصل نزدیک به یکدیگر مي خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای كششي فوالدی

 یدارپا الیه یک به را سنگ یا و خاک ناپایدار توده ها،المان نوع این گيرند.قرار مي استفاده سنگي مورد یا و خاكي هایشيرواني تقویت برای

 توسط تا شوند،طراحي مي خاكي هایسازه نگهداری و پایدارسازی جهت كوبي خاک ميخ مهاربندی و هایكنند. سيستممي سنگي متصل

 نمایند. را محدود سازه مکان های تغيير كششي، المان های

 شيبهای پایداری بر ميلگردها كه بين فواصل طول و ميلگردها، مشخصات قرارگيری ميلگردها، زاویه همچون عوامليمقاله با تغيير   این در

 در نهایتو مورد برریس قرار گرفت های خاكيپایداری شيب، شش تيپ )با توجه به فواصل مسلح كننده( برای دارند فراوان تاثير شده مسلح

 .باشد را تعيين نمودیممي 6و  5ه تيپ ك Slopwو  Plaxisها با استفاده از نرم افزارهای مسلح كننده استفاده جهت را مناسب و بهينه آرایش

و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه  بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و  تاثير پارامترهای همچنين 

 .باشدشيب پایدارتر مي چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه

 

 .اسلوپ دبلیواطمینان، میخکوبی، مهار، پالکسیس،  مسلح کردن شیب، ضریبکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

 وقتي .دارد را سمت پائين به خاک توده دادن حركت به تمایل وزن، مولفه های وجود بعلت خاكبرداری هایقسمت در خاكي هایشيرواني

 دهدمي رخ وقتي لغزش دیدگاه ایستایي، . از[۱] ميدهد رخ پایين سمت به خاكي شيرواني لغزش باشد، بزرگ كافي رقد به وزن مولفه های كه

 ایمني كنترل . در[۲] نماید غلبه لغزش(، در سطح خاک برشي مقاومت از )ناشي مقاوم نيروهای بر وزن( مولفه از )ناشي رانشي نيروهای كه

 مقایسه برشي مقاومت با و شده محاسبه لغزش سطح ترینو محتمل ترینبحراني امتداد در شده ایجاد برشي یهاتنش بایدمي شيرواني پایداری

 .[۳]گردد

                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج ۱

 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج 2
 استادیار گروه مهندسي عمران دانشگاه یاسوج ۳
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 لغزش توده خاک -1شکل 

 

 دیگر روش های از استفاده به سمت را طراح مهندسان معمول، روشهای معایب كلي بطور صلب و حایل دیوارهای اجرای باالی های هزینه

 اند. نگهدارنده شده معمول های سازه جایگزین بيشتر، نسبي نشست پذیری با پذیر انعطاف های سيستم بتدریج، داد بطوریکه سوق یپایدارساز

  .[۲]مي باشند روشها این جمله از مسلح خاک های سيستم

 سيستم است. شده خاک معمول يكوب ميخ و خاک مهاربندی نظير جدیدتری از روشهای استفاده مسلح، خاک از مؤثر استفاده راستای در

 تغيير كششي، المانهای توسط تا شوند، طراحي مي خاكي های سازه نگهداری و پایدارسازی جهت كوبي خاک ميخ و بندی مهار های

 و اکمشترک خ فصل ناحيه در چسبندگي یا اصطکاک طریق بار از انتقال مبنای بر عناصر این طراحي نمایند. اساس را محدود سازه مکانهای

 كمتر اجرایي مراحل با كوتاه و زمان در بزرگ، خاكي دیوارهای پایدارسازی امکان سيستم ها، این اجرای مزایای از .باشد مي تسليح مصالح

 .[4]باشد مي هزینه مصرف كمترین با و روشها سایر به نسبت

 و مقاومت افزایش باعث كنندهها تسليح باشد.مي شيب، رخپوش و كنندهها خاک، تسليح توده بخش سه از متشکل شده كوبي ميخ شيب یک

 پایداری موجب وسيله این به و نمایندمي مقاومت خاک توده وزن یا سربار و از ناشي جانبي تنشهای برابر در و گردندمي خاک توده سختي

 .[5گردند ]مي شيب

 بر عالوه است. گرفته انجام شده ميخکوبي خاكي شيبهای رفتار بهتر منظور درک به فراواني عددی تحليلهای و تجربي مطالعات تاكنون 

 بر ميلگردها، بين فواصل و آنها طول ميلگردها، مشخصات قرارگيری ميلگردها، زاویه همچون دیگری عوامل خاک، مشخصات و شيب هندسه

 [.6دارند ] فراوان تاثير شده ميخکوبي شيبهای پایداری
 

 مدل سازی نحوه           .2
  

استفاده  مشخصات شيب مورد است. گردیده استفاده  slopwو نرم افزار تعال حدی   plaxisمحدود  اجزاء افزار نرم از تحقيق این جامان جهت

 شده آورده (۱) شماره جدول شيب در مدلسازی جهت شده استفاده مصالح مشخصات همچنين است. شده داده نشان (۱) شکل در برای نمونه

 .[۱۱] است شده فرض االستيک نيز ها و مهارهانيل رفتار و كند مي تبعيت كولمب موهر گسيختگي يارمع از خاک رفتار .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشخصات شیب مسلح شده.-2شکل 
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 :کولمب موهر تسلیم .           معیار2.1
 

 ارائه شد:( به صورت زیر ۱77۳معيار بصورت رابطه خطي بين تنش برشي و تنش عمود بر سطح توسط كولمب )این 

                                                                                                                      (1) 

 مي باشد. داخلي اصطکاک زاویه و  عمودی تنش  nچسبندگي خاک،  c، تنش برشي  رابطه : در این

ا معيار هخط مماس بر بزرگترین دوایر تنش اصلي است. بعد (۳)طه مطابق شکل بارائه  شد. این را ۱88۲وسط موهر در سال ت (۱)  روش ترسيمي رابطه

در فضای تنش های اصلي یک  (4)شوند بدست آمد مطابق شکل تسليم موهر كولمب نيز با در نظر گرفتن كليه تركيبات تنش كه موجب تسليم مي

 از عمده مشکالت وارد بر این الگو، نماید. كه در این معيار تنش هيدرواستاتيک در تسليم ماده تاثير گذار است.اصل ميهرم با قاعده شش ضلعي را ح

 .[۳] معيار تسليم موهر كولمب به صورت زیر است ها است.وجود گوشه های تيز در محل برخورد وجود هرم مرزی در این مدل

 
 لف : در فضای تنش های اصلی ب: اکتا هدرال )هشت وجهی(سطح تسلیم معیار موهر کولمب ا -3شکل 

 

(۲) 
 

 

 

 

 

 
 سطح گسیختگی موهر کولمب – 4شکل 

 
 :  مشخصات خاک ماسه رسی مدل موهر کولمب.1جدول 

 Parameter Clay Sand نوع خاک

  KN/m3( 18(  وزن مخصوص غير اشباع خاک

  KN/m3( 20(     وزن مخصوص اشباع خاک

  E   )KN/m2( 35000 مدول االستيسيته

  0.3  نسبت پواسون

  C  )KN/m2( 10 چسبندگي

  o 32 ضریب اصطکاک داخلي

  o 2 ضریب اتساع
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  slopwتعادل حدی در نرم افزار توسط روش  بيشاپ شده ساده روش از استفاده با و دوبعدی صورت به شيب ابتدا نيلها  طول محاسبه جهت

است.  گردیده انتخاب مدل در استفاده نيلها و مهارها جهت طول بحراني لغزش سطح به توجه با و آید بدست بحراني لغزش سطح تا گردید تحليل

 ميلگردها، بين فواصل و طول ميلگردها، مشخصات ميلگردها، قرارگيری زاویه همچون دیگری عوامل خاک و مشخصات شيب و از آنجا كه هندسه

دارند؛ برای یک نوع خاک و یک نوع مشخصه نيل و مهار ثابت تمامي پارامترهای فوق را مورد  فراوان تاثير شده ميخکوبي شيبهای پایداری بر

 دهيم.مطالعه قرار مي

ها و مهارها، سه تيپ طولي و دو حالت ی نيلدر این تحقيق از شيب بحراني شصت درجه برای هندسه شيب، دو زاویه برای قرارگير ترتيب این به 

كه معادل با بارگذاری بحراني، كه در واقع وزن ساختمان  KN60كنيم كه بار كنيم و فرض ميو یا مهارها در هر آناليز استفاده مي ها نيلفاصله بين 

 دهد:مشخصات تيپ بندی، نيل و مهار را نشان مي به ترتيب 4و  ۳و  ۲جداول  باشد، بر روی شيب قرار دارد.باالی گود مي احداث شده در
 

 تیپ بندی برای تسلیح شیب -2جدول 

 6تیپ  5تیپ  4تیپ  3تیپ  2تیپ  1تیپ 

 متر 9تا 10

 متر 9تا  4

 متر 10تا 2

 متر 9تا  4

 متر 9تا  2

 متر 10تا  4

 متر 9تا  4

 10تا  2

 متر 8تا  6

 متر 10تا  3

 متر 9تا  3

 متر 8تا  2

 متر 9تا  8

 

 [12] (FHWA)مشخصات نیل  -3جدول 

Material  Diameter  Area  Perimeter  E  I  

 (m)  ) 
2

m( (m)  (kPa)  ) 
4

m( 

Steel  0.032  4-8.04x10 0.1005  
8

2.18x10 
8-

4.0x10 

Grout  0.089  0.0062211 0.2796  
7

2.0x10 
6-

3.0x10 

 

 (LIU KAO XUEمشخصات مهار ) -4جدول 

Material Diameter Area Perimeter E I 

 (m) )
2

m( (m) (kPa) )
4

m( 

Steel 0.032 4-8.04x10 0.1005 82.78x10 8-

4.0x10 

Grout 0.089 0.0062211 0.2796 
7

2.0x10 
6-

3.0x10 
 

 : plaxisالمان محدود  .       آنالیز با نرم افزار3
 

یک نرم  Plaxisنرم افزار  است. گردیده استفاده  slopwو نرم افزار تعال حدی  plaxis [7]محدود  اجزاء افزار نرم از تحقيق این انجام جهت

[. در آناليزهای دو بعدی امکان ۹و8افزار المان محدود است كه برای تحليل تغيير شکل و پایداری در پروژه های مهندسي ژئوتکنيک كاربرد دارد ]

كه اساس  Phi-cجود دارد. در این نرم افزار مي توان ضریب اطمينان را به روش كاهش گرهي مثلثي در تحليل و ۱5گرهي و  6انتخاب دو نوع المان 

گرهي بسيار دقيق است برای محاسبه ضریب ایمني از این المان  ۱5[. با توجه به این كه المان مثلث 7آن بر تغيير شکل های جزئي است، محاسبه نمود ]

در داده شده است ضریب اطمينان از نسبت مقاومت برشي متوسط خاک به تنش برشي بسيج شده  ( نشان۱چنان كه در فرمول )  استفاده شده است. 

 :آیدسطح گسيختگي لغزش بدست مي

 (۱)   

 كه در آن  به ترتيب چسبندگي، زاویه اصطکاک داخلي و تنش نرمال هستند.

ي شود. در این روش پارامترهای مقاومت خاک،   و  ، به طور اتوماتيک و پي محاسبه م Phi-cضریب اطمينان با روش كاهش  Plaxisدر نرم افزار 

  .[7( استفاده مي شود ]۲از فرمول ) FOSبرای محاسبه  Phi-cدر پي تا زماني كه مکانيزم شکست اتفاق بيفتد، كاهش داده مي شود. در روش كاهش 

 

 (۲)  
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 پردازیم:مي  plaxis اطمينان با استفاده از نرم افزاردر اینجا به آناليز مدل و بررسي ضریب 

 

 

 

          

 
 )ب(                                                                                        )الف(     

 نرم افزار آنالیزالف: مدل کردن شیب در نرم افزار ب :  - 5شکل 

                                                              
 

 ضریب اطمینان -5 جدول
 تيپ طولي برای

 نيل و مهار 

 زاویه شيب

 )درجه(

 زاویه قرارگيری

 ها و مهارهانيل 

 فاصله

 ها و مهارهانيل 

 ضریب اطمينان

 )مسلح نشده(

 ضریب اطمينان

 نيل()همراه   

ضریب اطمينان 

 )همراه مهار(

1 60 15 1.5 Collaps 1.429 1.453 

2 60 15 1.5 Collaps 1.423 1.424 

3 60 15 1.5 Collaps 1.501 1.53 

4 60 15 2 Collaps 1.494 1.533 

5 60 15 2 Collaps 1.503 1.539 

6 60 15 2 Collaps 1.502 1.534 

1 60 20 1.5 Collaps 1.101 1.05 

2 60 20 1.5 Collaps 0.951 0.94 

3 60 20 1.5 Collaps 1.103 0.961 

4 60 20 2 Collaps 1.023 1.108 

5 60 20 2 Collaps 1.1 1.113 

6 60 20 2 Collaps 1.08 1.19 

 
 

 : slopw.       آنالیز با نرم افزار تعادل حدی  4
 

 :پردازیممي  slopw به آناليز مدل و بررسي ضریب اطمينان با استفاده از نرم افزاردر این قسمت 

 

 

 

 

 

 
 )ب(                                                                                                                                             )الف(  

 الف: سطح گسیختگی  بدون تسلیح شیب، ب : : سطح گسیختگی  با تسلیح شیب – 6 شکل
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 (FOSضریب اطمینان)  -6جدول 

 ي برایتيپ طول

 نيل / مهار

 زاویه شيب

 )درجه(

 زاویه قرارگيری

 ها / مهارهانيل

 فاصله

 ها / مهارهانيل 

 ضریب اطمينان

 )مسلح نشده(

 ضریب اطمينان

 نيل()همراه با  

ضریب اطمينان 

 )همراه با مهار(

1 60 15 1.5 0.632 1.221 1.261 

2 60 15 1.5 0.632 1.211 1.223 

3 60 15 1.5 0.632 1.302 1.391 

4 60 15 2 0.632 1.298 1.346 

5 60 15 2 0.632 1.32 1.36 

6 60 15 2 0.632 1.312 1.322 

1 60 20 1.5 0.632 0.78 0.793 

2 60 20 1.5 0.632 0.771 0.821 

3 60 20 1.5 0.632 0.898 0.91 

4 60 20 2 0.632 0.766 0.9 

5 60 20 2 0.632 0.882 0.922 

6 60 20 2 0.632 0.781 0.844 

 
 .     مقایسه و نتایج : 5
 

با زوایای  Plaxisو  SlopWو مهار  در نرم افزار  ينگضریب اطمينان نيلبه  يطول پيت( كه نسبت ۱0( و )۹(،)8( ، )7با توجه به نمودارهای شکل )

نيلينگ ها مي باشد و ضریب اطمينان بهينه تری را در ، شيب مسلح شده با مهار دارای ضریب پایداری بيشتری نسبت به دهدنشان مي را درجه ۲0و۱5

 درجه ضریب پایداری شيب كاهش  ۱5مقابل لغزش و گسيختگي شيرواني ها ارائه مي دهد. همچنين مي بينيم كه با افزایش زاویه شيب  بيشتر از 

  مي یابد.

 

 
 درجه 15با زاویه  SlopWضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار نمودار  -7شکل 
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 درجه 20با زاویه  SlopWنمودار ضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار  -8شکل 

 

گردد كه استفاده از مسلح كننده باعث افزایش در ظرفيت باربری شيرواني های خاكي مي شودمشاهده مي (8و7) هایهمانطور كه در نمودار شکل

ا بدرجه  ۲0به  ۱5با تغيير زاویه شيب از  ب اطمينان باالتری را نسبت به نيلينگ ها به ما ارائه مي دهد.استفاده از مهار برای تسليح شيب های خاكي ضری

 مواجه مي شویم. دیواره اطمينان ضریبكاهش مقادیر 

 

 
 درجه 15با زاویه  Plaxisنمودار ضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار  -9شکل 
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 درجه 20با زاویه  Plaxisیل و مهار  در نرم افزار ضریب اطمینان ن نمودار -10شکل 

 
در حالتي كه شيب بدون تسليح كننده مي باشد هيچ مقدار ضریب اطميناني را ارائه نميدهد و شيب  Plaxisزار با توجه به نتایج بدست آمده نرم اف

collaps  زار نرم افمي كند این در حالي است كهSlopw گيرد. و همان طور كه در شکل ی شيب خاكي در نظر ميحداقل ضریب اطميناني را برا

 بدست مي آید. Slopwزار نرم افبيشتر از مقادیری است كه از  Plaxisنشان داده شده است مقادیر ضریب اطمينان در نرم افزار  (۱0)

 

 

 
 .درجه 15طول تیپ تسلیح کننده ها با زاویه  نسبت بهتغییرات ضریب اطمینان  –11شکل 
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 .درجه20طول تیپ تسلیح کننده ها با زاویه نسبت به تغییرات ضریب اطمینان  –12شکل 

 
را  4/۱به عنوان سطح شکست بيان شده است، ما در این مقاله ضریب اطمينان  FHWAدر آیين نامه  ۳5/۱با توجه به اینکه حداقل ضریب اطمينان 

( مشاهده مي شود مناسب ترین و اقتصادی ترین تيپ برای ۱۱همانطور كه در شکل ) 4/۱ان بعنوان مبنای كار قرار دادیم. با در نظر گرفتن ضریب اطمين

درجه ضریب اطمينان شيرواني به كمتر از  ۲0به  ۱5مي باشد. همچنين مشاهده مي شود كه با تغيير زاویه مسلح كننده ها از  6و  5تسليح شيرواني تيپ 

درجه  ۲0كاهش مي یابد كه این امر باعث ناپایداری در سطح لغزش شيب گردیده ودر نتيجه زاویه ( FS=1.35حداقل ضریب اطمينان در آیين نامه )

هر دو حالت  زاویه مناسبي برای بکاگيری مسلح كننده ها نمي باشد. عالوه بر این تسليح با مهار ضریب اطمينان باالتری نسبت به تسليح با ميخکوبي در

 درجه را به ما ارائه مي دهد. ۲0و  ۱5و زاویه های  6و  5تيپ بندی 

 

 بر ضریب اطمینان شیروانی های خاکی و  تاثیر پارامترهای .           6
 

 جابجایي افقي دیواره مسلح شيب خاكي تغييرات پارامترهایات خاک بر تغيير چسبندگي مقاومت به منظور بررسي تاثيرهمچنين در این تحقيق 

 تاثير تغييرات پارامتر  با افزایش پارامتر نشان مي دهد (۱۳در شکل )كه نتایج آن ر كولمب بررسي گردید.ههای مختلف در مدل رفتاری مو برای  

 شود.زیادتر ميتغييرات جابجایي افقي دیواره شيب  بر  تاثير تغييرات پارامتر  كمتر مي شود و همچنين با كاهش پارامتر  

برای   جابجایي افقي دیواره مسلح شيب خاكي تغييرات پارامترهایات بر تغيير خاک داخلي اصطکاک زاویه افزایش تاثيربه منظور بررسي همچنين 

 تاثير تغييرات پارامتر  با افزایش پارامتر مشاهده مي شود ( ۱۳در شکل )همانطور كه  .ردیدر كولمب بررسي گههای مختلف در مدل رفتاری مو 

 كمتر مي شود.

 

  
 )الف(                                                                                   )ب(

 زاویه اصطکاک داخلی، مدل موهر کولمب.ب :  چسبندگی دیواره شیب نسبت به الف: نمودار تغییرات جابجایی افقی -13شکل 
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 نتیجه گیری:   .     7

 
 ، ميخ شيب زاویه ترین مناسب كهدهد نشان مي SlopWو  Plaxisنتایج بدست آمده از شبيه سازی عددی شيب های خاكي با استفاده از نرم افزار 

 مي باشد. افق با درجه ۱5 زاویه

 .نماید مي تنزل افقي پشته زمين های دیواره به نسبت درجه ۱5 از باالتر ميخکوبي زوایای تحت های شيب با دیواره اطمينان یبضر

 تغيير برای مدل ترین بهينه كه شد مشخص نرم افزارهای بکار گرفته در این تحقيق در شده داده مختلف های ورودی مطابق متعدد آناليزهای طبق

 دیوار باالیي و تحتاني سوم یک در كوتاهتر های ميخ و دیوار ارتفاع ميانه در بلندتر های خاک ميخ قرارگيری دیوار، ارتفاع در اه خاک ميخ طول

 شده كوبي ميخ دیوار سيتم كل در مصرفي آرماتور حجم ليکن شود، مي بيشتر طول با خاكهای ميخ از استفاده به منجر اگرچه آرایش این اشد.ب مي

 .دارد مطابقت نيز دیوار در محتمل گسيختگي گوه شده ایجاد شکل با مسئله این كه دهد مي كاهش را

 كننده مسلح كششي نيروی و شيرواني برشي كرنش افقي، و قائم های تغييرمکان تواند مي شده مسلح خاكریز داخلي اصطکاک زاویه و چسبندگي

با افزایش مقدار چسبندگي،  گردد.موجب كاهش بر تغييرات جابجایي افقي دیواره مسلح شيب خاكي مي و افزایش پارامتر  .دهد كاهش را ها

 با افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک از اثر تغييرات چسبندگي بر تغيير شکل افقي دیواره شيب خاكي كاسته ضریب پایداری افزایش مي یابد.

 شود.بندگي خاک از اثر تغييرات زاویه اصطکاک داخلي بر تغيير شکل افقي دیواره شيب خاكي كاسته ميهمچنين با افزایش مقاومت چس. شودمي
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