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 خالصه

تسلیح سازی و بدون متعددی موجود است که سازه در مجاورت شیب احداث شده است موارد 

باعث افزایش نشست و نشست نسبی پی نیز  ،عالوه بر کاهش ظرفیت باربری پی  ،در شیب مناسب

مهندسین ژئوتکنیک در طراحی پی سطحی باید ایمنی پی را در مقابل نشست نسبی  خواهد شد.

در این مقاله رفتار پی های سطحی مستقر باالی شیب  بیش از اندازه در نظر داشته باشند.

مطالعه گردیده است. مدل گسیختگی  Plaxisفاده از نرم افزار تحت بارگذاری سیکلی با است

برای خاک ماسه ای مورد نظر مدل سخت شونده هایپربولیک درجه دوم می باشد. تحلیل انجام 

شده در حالت بارگذاری دینامیکی از نوع سیکلی به منظور بررسی اثر سربار سیکلی وارد بر 

ی می باشد. نتایج نشان می دهد با افزایش میزان بر نشست نسبی پ پی، تعداد سیکل های بار

 سربار سیکلی و تعداد سیکل بار، نشست نسبی پی مستقر کنار شیب افزایش خواهد یافت.

 کلمات کلیدی: نشست نسبی، بار سیکلی، پی سطحی، شیروانی

 

 مقدمه .1

زمانیکه یک پی بر روی شیب قرار میگیرد دو نوع مشکل ممکن است برای پی       

بوجود آید: اولین مشکل بدلیل ناپایداری شیب ای است که ظرفیت باربری پی کاهش 

می یابد که این بستگی به فاصله ی پی از شیب، زاویه ی شیب و پتانسیل گسیختگی 

افزایش نشست و همچنین افزایش نشست  شیب دارد. مشکل بعدی که ممکن است رخ دهد

غیر یکنواخت پی است که این نیز وابسته به فاصله ی زاویه شیب و فاصله ی پی از 

شیب است که منجر به خرابی سازه می شود. روش های مختلفی برای کاهش نشست و 

افزایش ظرفیت باربری پی سطحی مستقر روی شیب وجود دارد که می توان به استفاده 

 ی های عمیق مانند شمع و مسلح سازی شیب اشاره کرد.از پ
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بر اساس مطالعات مختلف مسلح سازی شیب یک روش مناسب برای افزایش ظرفیت باربری 

، مسلح سازی شیب را میتوان با اجرای  [1,2]مستقر بر شیب است و کاهش نشست پی 

الیه های مختلف ژئوگرید در فاصله های متفاوت در بدنه ی شیب انجام داد. در 

برخی موارد پی تحت اثر بارهای سیکلیک قرار میگیرد مانند پی ماشین آالت یا 

زلزله که این نوع بارگذاری منجر به افزایش نشست در پی و همچنین کاهش پایداری 

 می شود.شیب 

در خاک های  ی های سطحی تحت اثر بارهای سیکلیمطالعات مختلفی بر روی رفتار پ

تحقیقاتی بر روی ظرفیت باربری و ، Yeo et al  [3] ،Das et al [4]مسلح شده انجام شده است. 

نشست پی مربعی و نواری روی خاک های مسلح شده با ژئوگرید تحت بارهای استاتیکی 

به مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار پی  ،Moghaddas and Dawson [5]انجام دادند، 

 Savaf andپرداختند. ه با ژئوگرید تحت اثر بار سیکلی های سطحی روی خاک مسلح شد

Nazir [6]ده با ژئوگرید تحت اثر بار سیکلی، به بررسی رفتار پی روی شیب مسلح ش 

 پرداختند.با استفاده از نمونه های آزمایشگاهی 

پی های سطحی مستقر باالی شیب تحت بارگذاری سیکلی  نشست نسبی در این مقاله

مطالعه گردیده است. تحلیل انجام شده در حالت بارگذاری دینامیکی از نوع سیکلی 

به منظور بررسی اثر سربار سیکلی وارد بر پی، تعداد سیکل های بار بر نشست 

 نسبی پی می باشد. 

 

 نشست نسبی .2

تواند موجب خسارت به سازه بي بخشهاي گوناگون یك ساختمان مينشست نس      

فوقاني گردد. بنابراین تعریف پارامترهایي معین كه نشست نسبي را كّمي نماید 

وبسط مقادیر حدي براي این پارامترها جهت عمل كرد ایمن دلخواه ،حائز اهمیت 

پارامترهاي مهم مربوط به نشست نسبي را خالصه كردند.  ، worth [7]و  Burlandاست. 

نشست هایي داشته  EوA،B،Cِ،Dهاي گوناگون آن در دهد كه پياي را نشان ميسازه 1شكل

می  (TSΔنشست غیر یکنواخت ) باشد.و...ميBB'برابر Bودر AA'اند. نشست در برابر 

( اثر نشست غیر یکنواخت هر βتواند تفاوت بین هر دو نقطه باشد. دوران نسبی )

بیانگر  1قابل تعریف است. زاویه ی نشان داده در شکل  Lدو نقطه به فاصله 

  [7]دوران نسبی بین دو نقطه است.
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 .  تعریف پارامترهای نشست نسبی1شکل 

 

TS=نشست کلی نقطه معین 

TSΔ=اختالف بین نشست کلی بین هر دو نقطه 

α=گرادیان بین دو نقطه متوالی 

β=اعوجاج زاویه ای 

𝛽 =
∆sT(ij)

lij
                                                                                                                                                                          (1) 

 می باشد( jو iفاصله بین دو نقطه  lij)توجه:  

w شدگی=کج 

Δ= خیز نسبی )به عبارتی تغییر مکان نسبت به یک خط مستقیم متصل کننده دو نقطه

 مرجع(

/LΔ=نسبت خیز 

Bjerrum ]8[ مقادیر حدی کج شدگی زاویه ای ،maxβ  برای سازه های مختلف پیشنهاد

و 150/1، حد این مقدار برای ترک خوردگی دیوار ها و جدا کننده های آجری کرد

 است. 250/1برای کج شدگی قابل مشاهده ساختمان های بلند 

 

 تعریف مساله .3

نشان داده شده است که پی سطحی مستقر روی   3مساله مورد بحث در شکل        

تحلیل   .: فاصله پی تا شیبb ٬: زاویه شیب α: عرض پی ، Bشیب را نشان می دهد، 

به صورت دو بعدی انجام گرفته  Plaxis نرم افزار به روش اجزا محدود و به کمک 

. در مدل سازی از  شرایط کرنش مسطح استفاده شده است. نمونه ای از مش بندی است

یک پی با عرض دو متر بر باالی شیب قرار گرفته  نشان داده شده است. 3در شکل 

بر  2kN/m  100 است، ابتدا تا نزدیک به مرحله گسیختگی بار استاتیکی به اندازه 

پی وارد خواهد شد سپس بارگذاری از نوع سیکلیک با دامنه های مختلف و تعداد 

تاریخچه زمانی بارگذاری نهایی شامل بار  سیکل متفاوت بر پی وارد خواهد شد. 

 نشان داده شده است. 2استاتیکی و بار سیکلی در شکل 
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 منحنی سربار تناوبی استفاده شده در این تحلیل  .2شکل 

sq  ،شدت سربار استاتیکی است که بصورت نسبتی از ظرفیت باربری انتخاب شده است

( dqدر نظر گرفته شده است. دامنه ی سربار سیکلی ) kN/m10=sq 20در این مقاله 

 تعریف شده است.  2بصورت درصدی از بار استاتیکی با توجه به رابطه ی 

𝑞𝑑

𝑞𝑠
= 10%, 20%. 30%                                                                                                                                  (2) 

 

dq   10,20,30=2مقادیر  2با توجه به رابطه kN/mdq .در نظر گرفته شده است 

 

 

  Plaxis. تعریف پارامتر مساله و مدل سازی در نرم افزار 3شکل 

آورده شده است که  1پارامترهای استفاده شده برای خاک در این تحقیق در جدول 

γ ،50refE ،c ،  φ ،Ψ، υ،  rinteR  ،نسیته، مدول سکانت، چسبندگی، زاویهکه به ترتیب دا 

 .اصطکاک، ضریب پواسون، زاویه اتساع، ضریب کاهش مقاومت خاک می باشد

 . خواص مقاومتی خاک در این مطالعه1جدول 
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    پارامتر های خاک   

interR υ (degree)Ψ φ (degree) c(kPa) (kPa) 50refE γ(kN/m3) 

0.6 0.3 0 28 25 16000 17.3 

 

نوان المان کششی استفاده شده است. برای مسلح کردن خاک از ژئوگرید به ع

ژئوگرید نسبت به سایر ژئوسنتتیک ها دارای مدول ارتجاعی بزرگتری می باشد و 

در نظر گرفته سختی مقاومت کششی آنها در ترازهای کرنش پایین تحریک می شود، 

 می باشد. EA= 16kN/mشده در این مقاله برای ژئوگرید 

تعداد الیه  n، 2ی این مدل با توجه به شکل با توجه به هندسه تعریف شده  برا

های مسلح کننده است که در این مطالعه سه الیه برای تسلیح شیب در نظر گرفته 

 Bعمق قرار گیری اولین الیه )نزدیکترین الیه به سطح زیرین پی( که  uشده است، 

در نظر  1.5Bفاصله ی مرکز به مرکز ژئوگرید ها است که  d در نظر گرفته شده است.

 گرفته شده است.

 

 تجزیه تحلیل نتایج .4

پارامتر بر نشست نسبی پی مستقر بر شیب  4در این مقاله به بررسی تاثیر      

پارامتر عبارتند از تعداد سیکل بارگذاری، شدت بارگذاری  4پرداخته خواهد شد، 

سیکلی، فاصله ی پی از شیب و زاویه ی شیب که نتایج حاصل بصورت گراف هایی 

به ترتیب تاثیر فاصله پی از شیب، تعداد  4تا  1ارائه شده است.  نمودارهای 

سیکل بارگذاری، شدت بارگذاری و زاویه ی شیب بر نشست نسبی پی را نشان می دهد. 

و با توجه به نمودار ها  نشست نسبی به صورت زاویه ی اعوجاج نشان داده شده است

سیکل بارگذاری، شدت بارگذاری سیکلی و  می توان نتیجه گرفت که با افزایش تعداد

زاویه شیب نشست نسبی افزایش خواهد یافت و با فاصله گرفتن از شیب، شیب تاثیری 

 بر نشست نخواهد گذاشت و نشست نسبی کاهش می یابد.

 پی از شیب بر اعوجاج زاویه ای پی. تاثیرفاصله 1-4

فاصله های مختلف از شیب را در یک  با دو متردر این قسمت یک پی با عرض        

، تعداد مدل شده است Plaxisاست را در نرم افزار  ده درجهشیروانی با زاویه 

به بررسی تاثیر  سیکل در نظر گرفته شده است.  صدسیکل بارگذاری در این قسمت 

. نتایج به صورت ه خواهد شدفاصله پی از شیب بر اعوجاج زاویه ای پی پرداخت

ورده شده است با توجه به این نمودار با افزایش فاصله پی از شیب آ 1نمودار 

ای )نشست نسبی( پی کاهش می یابد و شیب بر نشست نسبی تاثیر  اعوجاج زاویه

 نخواهد گذاشت.

 

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

β

b/B

qd=0.1qs

qd=0.2qs

qd=0.3qs



 ايران کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسی 
 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی

  ۱۳۹۲مهر ماه 
 

 . تاثیر فاصله پی از شیب بر نشست نسبی پی 1نمودار 

 

با افزایش فاصله پی از شیب اعوجاج زاویه ای پی کاهش می  1با توجه به نمودار 

 %متر اعوجاج زاویه ای  4به  2یابد برای مثال با افزایش فاصله پی از شیب از 

 فت با افزایش شدت بارگذاری سیکلیهمچنین میتوان نتیجه گر کاهش می یابد 52.8

بیشتری از شیب  توزیع تنش در فاصله ی بیشتری رخ می دهد به همین علت فاصله ی

نیاز است تا شیب تاثیری بر نشست نسبی نگذارد و نشست نسبی صفر شود برای مثال 

متر نشست نسبی به صفر میرسد  5در فاصله ای حدود  2qd=10kN/m شدت بارگذاری برای

و شیب بر نشست نسبی تاثیر گذار نخواهد بود و با افزایش شدت بارگذاری به 

2kN/m 30 متر افزایش  10بر نشست نسبی تاثیر گذار نباشد به  فاصله ای که شیب

 خواهد یافت.

 

 

 . تاثیر تعداد سیکل بارگذاری بر نشست نسبی پی2-4

در این قسمت به بررسی تاثبیر تعداد سیکل بارگذاری بر نشست نسبی پی       

از شیب دو متر پی به فاصله مستقر روی شیب پرداخته خواهد شد. در این قسمت یک 

با تعداد سیکل های مختلف در نظر  2kN/m 30-20-10و تحت بارگذاری سیکلی به شدت 

 1000گرفته شده است. برای بررسی تاثیر سیکل بارگذاری بر نشست نسبی پی تا 

آورده شده  2و نتایج این مطالعه در نمودار  سیکل مورد مطالعه قرار گرفته است

می توان نتیجه گرفت با افزایش  2در نمودار است. با توجه به نتایج آورده شده 

تعداد سیکل بارگذاری نشست نسبی پی مستقر بر شیب افزایش خواهد یافت برای مثال 

زاویه  2kN/m 30برای شدت بارگذاری  سیکل  1000به  10با افزایش تعداد سیکل از 

بر نشست افزایش خواهد یافت همچنین افزایش تعداد سیکل بارگذاری  66.6 %اعوجاج 

نسبی و زاویه اعوجاج پی روی شیب برای شدت بارگذاری کمتر نمو کمتری خواهد 

 داشت.

 

 اعوجاج زاویه ایبر  تعداد سیکل بارگذاری. تاثیر 2نمودار 

 

 . تاثیر شدت بارگذاری سیکلیک بر اعوجاج زاویه پی روی شیب3-4
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تاثیر شدت سربار دینامیکی را بر نشست پی سطحی با فاصله ی  3نمودار         

2m  نشان می  1000تا  10از شیب  برای تعداد سیکل بارگذاری های مختلف اعم از

با افزایش شدت بارگذاری   دهد. با توجه به این نمودار می توان نتیجه گرفت

مچنین می توان یافت. ه نشست نسبی و بالطبع زاویه اعوجاج افزایش خواهد سیکلی

 dqباشد با افزایش  سیکل بارگذاری 10تحت ی که فاصله ی پی مشاهده نمود در حال

همچنین می توان نتیجه  .افزایش می یابد % 71.7، نشست پی    2kN/m  30به  10از 

گرفت با افزایش همزمان تعداد سیکل بارگذاری و شدت بارگذاری دینامیکی زاویه ی 

به حالتی که فقط شدت بارگذاری افزایش می یابد تغییر بیشتری نسبت اعوجاج 

 خواهد یافت.

 

 . تاثیر شدت بارگذاری سیکلیک بر اعوجاج زاویه ای3نمودار 

 

 بر اعوجاج زاویه ای پی مستقر روی شیب. تاثیر زاویه شیب 4-4

را در یک شیب با زاویه های مختلف که فاصله  دو متردر این قسمت یک پی با عرض 

مدل خواهد شد و به بررسی تاثیر  Plaxisاست را در نرم افزار  دو مترپی از شیب 

زاویه شیب بر اعوجاج زاویه ای پی خواهیم پرداخت. بارگذاری دینامیکی به شدت 

2kN/m 20 نتایج به صورت  سیکل بارگذاری مختلف بر پی وارد خواهد شد.  و تعداد

اعوجاج  ،آورده شده است با توجه به این نمودار با افزایش زاویه شیب 4نمودار 

 زاویه ای )نشست نسبی( پی نیز افزایش  می یابد.
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ر بر شیب تحت اثر بارگذاری . تاثیر زاویه شیب بر اعوجاج زاویه ای پی مستق4نمودار 

 سیکلی

 

بدلیل رفت با افزایش زاویه شیب می توان نتیجه گ 4با توجه به نمودار 

ناپایداری شیب نشست نسبی و اعوجاج زاویه ای افزایش خواهد یافت و همچنین با 

افزایش تعداد سیکل بارگذاری دینامیکی شیب ناپایدار خواهد شد که آن منجر به 

 افزایش زاوبه اعوجاج و نشست نسبی پی روی شیب خواهد شد.

 

 نتیجه گیری .5

نشست نسبی پی های نواری  بر تاثیر بارگذاری سیکلی بررسی عددیدر این مقاله به 

تعداد  پرداخته شده است.با استفاده ازتحلیل اجزا محدودی مستقر در روی شیب 

، زاویه ی شیب و فاصله ی پی از شیب سیکل بارگذاری سیکلی، شدت بارگذاری سیکلی

ی مستقر بر باالی شیب به عنوان پارامتر های متغیر برای تعیین نشست نسبی پی سطح

مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج تاثیر این پارامترها بر زاویه ی اعوجاج 

بصورت گراف هایی ارائه شد. با توجه به نمودار های ارائه شده می توان نتیجه 

ین با گرفت، با افزایش فاصله ی پی از شیب نشست نسبی کاهش می یابد و همچن

فاصله ی بیشتری از شیب نیاز است تا شیب تاثیرگذار  افزایش شدت بارگذاری سیکلی

با افزایش تعداد سیکل بارگذاری نباشد و نشست پی بصورت یکنواخت صورت گیرد. 

دینامیکی و شدت بارگذاری دینامیکی نشست نسبی و بالطبع زاویه ی اعوجاج پی 

ی با افزایش همزمان تعداد سیکل بارگذاری و شدت بارگذارافزایش می یابد. 

دینامیکی زاویه ی اعوجاج نسبت به حالتی که فقط شدت بارگذاری افزایش می یابد 

و همچنین  و تعداد سیکل بارگذاری ثابت است یا بالعکس تغییر بیشتری خواهد یافت

 با افزایش زاویه ی شیب بدلیل ناپایداری شیب نشست نسبی افزایش خواهد یافت.
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