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خالصه

 تحت بار استاتیکیاین شیروانی اند و شدهمسلح ) ژئوگرید(ها خاکی که با یک نوع از ژئوسینتتیکاین مقاله به ارزیابی پایداري شیروانیهاي 

به Plaxisنرم افزار  به کمکاین بررسی بصورت عددي و . پردازد،میاستع بر تاج شیب شیروانی قرار گرفتهقوا ،پی نواريطرفاز مشخص

 چرخش ساعتگرد واثر:چون مسائلیگیرنده ربراست و دلعات بصورت پارامتري انجام گرفتهمطادر ضمن .استنجام شدهروش تفاضالت محدود ا

ت آمده از حالت مسلح نتایج بدس به منظور مقایسه.، می باشد کنندهیک مسلحباربري افزایش یا کاهش ظرفیتدر  مطلوب تاثیر زاویه،پادساعتگرد

  .مسلح سعی شده است نتایج بصورت نمودار ارائه شودبا حالت غیر

، روش تفاضالت محدودزاویه،، ژئوگرید، پی نواريشیب شیروانی:کلمات کلیدي

مقدمه  .1

این کار بیشتر به منظور جبران ضعف کشش .استلهاي گذشته رواج زیادي یافتهاست در ساخاك که تحت بارگذاري قرار گرفته کردنمساله مسلح

یک پی صلب یا آسفالت انعطاف گذاري برروي خاك ممکن است بواسطهاین بار. استیش ظرفیت باربري آن صورت پذیرفتهخاك وبه تبع آن افزا

، ژئوتکستایلها، ژئوسینتتیکها: هاي پلیمري مانندکنندهتوان به مسلحاست واز آن جمله میکننده ها نیز فزونی یافتهانواع مسلح .یردصورت پذ ...وپذیر

اي موجب افزا یش زاویه اي در خاکهاي دانهك و ژئوسینتتیک به شکل قابل توجهکلی اندرکنش خابطور .اشاره کرد... وژئوممبرینها،ژئوسلها

دهیم با کاهش ک پی را روي زمین شیبدار قرار میعموما هنگامیکه ی.نیز موجب افزا یش چسبندگی می شود دانهدر خاکهاي ریز صطکاك داخلی وا

یداري اي این افزایش شیب موجب ناپابري کاهش میابد بطوریکه در مرحلهرفته با افزایش شیب این ظرفیت بارشویم و رفتهجه میباربري آن موارفیتظ

،موجبات افزایش استحکام،استکه پی روي آنها قرار گرفته ییکننده در شیروانیهاژئوسینتتیکها به عنوان مسلح .شودمی شیروانی خاکی ونهایتا ریزش

در این  افزایش ظرفیت باربريبیشینه.تمام  نقاط آن را می دهد جازه تراکم خاك دربیشتر شدن ظرفیت باربري و نیز ا،اجراي شیبهاي تندتر،پایداري

 ها و پی نیز مطلوبکنندهو زاویه بین مسلح ها در حالت صحیح و بهینه نسبت به شیب قرار گرفتهکنندهمسلحشود که پی وشیروانیها زمانی حاصل می

به مسلح ارایی ورضایت بیشتري ازآن نسبت وککننده خاك بیشتر مورد توجه قرار گرفتاده از ژئوتکستایل به عنوان مسلحاستف 1970از سال .دباشن

توان به  مطالعات شده میهاي واقع بر شیبهاي مسلحباربري پیاز مطالعات برروي بهبود ظرفیت.Gary & ohash1983)(هاي فلزي ایجاد شدکننده

با استفاده از آزمایش سه محوري برامز 1997درسا ل .  (Hung et al 1994)هیونگ اشاره کردکه تمرکز آن برروي مکانیسم گسیختگی بوده است

افقی در داخل نمونه  صورتب کنندههاي مسلحداد که در آن الیهبا ژئوتکستایل را مورد بررسی قرار  شدهدر فشار جانبی خاك در ماسه مسلح کاهش

هاي انتهایی تاثیر زیادي در افزایش مقاومت اد والیهد  کننده را نشانمسلح هايبا کاهش در میان الیهنتیجه افزایش مقاومت. هاي خاك قرار گرفت

.Brams)،  (1997نداشتند

که مقادیر نشست خاك رمبنده را اشاره کرد2001هاي واقع  بر خاکهاي رمبنده در سال ماسه ام شده برروياز دیگرمطالعات باید به تحقیقات انج

,Alawaji)درصد کاهش گزارش کرد75تا 2001).  

  هیات علمی دانشگاه، دکتري عمران خاك و پی و سازه هاي زیرزمینیعضو  -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد خاك وپی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان -2

mailto:Vahidha6521@yahoo.com


  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

دانشجوي دکتري عمران ژئوتکنیک ، دانشگاه دولتی مسکو-3

اش افزایش قابل روش عددي وآزمایشگاهی پرداخت که نتیجهبا دو  با ژئوگرید اي مسلح شدهباربري شیب ماسهبه مطالعه ظرفیت 2001یو در سال 

شاهی در هاتف وسعید علم از مطالعات مهم دیگر انجام شده می توان به مقالهY00).،(2001گرید شدتوجه  ظرفیت باربري با افزایش الیه هاي ژئو

هاي صلب نواري واقع بر شیب یت باربري پیبه همراه مهار بر ظرف میالدي اشاره کرد که به بررسی تاثیر استفاده از نوع جدید ژئوتکستایل 2009سال 

وابسته به  اینظرفیت افزایش میابد که اي اشاره کرد که نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که باافزایش مهارها در ترکیب با المانهاي تسلیح،ماسه

.)Alamshahi &hatef,2009(نحوه توزیع مهار است

  

: ات مدلمشخص. 2

این . شوده میپرداختباشد دار میزاویه بصورتهاي تحتانی آنها که کنندهو مسلحها هاي واقع شده  بر روي شیروانیبه بررسی رفتار پی  در این تحقیق

اي این منظور از یک نرم افزار بر.پذیردانجام می) ژئوگرید(نتتیکیمسلح و مسلح انجام می شود که با استفاده از یک نوع ژئوسمهم در دو حالت غیر

ها و مسائل مختلف المان محدود قادر به مدلسازي طرحاین نرم افزار .شودمنظور مدلسازي عددي کمک گرفته میبه  (Plaxis)المان محدود دو بعدي

افق درجه نسبت به 25وانی با زاویه طرح اولیه یک مدل شیر.می باشد ...سازه هاي خاکی و-تونل ها-شمع ها-دیوارهاي حایل:ژئوتکنیکی مثل

.نواري در نظر گرفته شده استیبه عنوان پ) B(است که روي تاج آن یک پلیت به عرض 
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هندسه مدل. 1شکل

  

داده شودکه در جدول انتهایی شرح فرض از نرم افزار انتخاب میت پیشمصالح تشکیل دهنده این شیروانی  ماسه و مصالح پی و ژئوگرید آن بصور

 .یه ها نیز از مدل خطی االستیک استفاده شده استکولمب  می باشد و براي مدلسازي ال-مور مدل رفتار غیر خطی،  مدل رفتاري همچنین.خواهد شد

:در این تحقیق پارامترها با حروف زیر مشخص می شوند.باشد و پی نیز بصورت المان تیر مدلسازي شده استی میهگر 15هاالمان

.شیب می باشد تاج صله از نوكفا b وزیر پی ژئوگرید تا تراز فاصله اولین الیه U ،  هافاصله بین ژئوگرید   x  ، طول ژئوگرید L ) :  1(در شکل 

  .آیدیبدست مازتقسیم حالت مسلح برغیرمسلح باربري ظرفیت کهدرجه استفاده شده است)25,15,10(از زوایايدوحالت مسلح وغیرمسلح مقایسهدر
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Plaxisشبکه بندي مدل در نرم افزار . 2شکل

عددی پارامترھامقادیر-١جدول 

  دیرژئوگ  پی  خاك ماسه اي  پارامترها

    17  وزن مخصوص خشک

      0.3  ضریب پواسیون

      31  زاویه اصطکاك داخلی

      13000  مدول االستیسیته خاك

ضریب اندرکنش بین خاك 

  ومسلح کننده
0.67  

    

      0  زاویه اتسا ع

  EA  5000000  100000سختی محوري

    EI    8500سختی خمشی

و ثابتپارامترھای متغِر-٢جدول 

  مقادیر ثابت  ردیف
مقادیر متغیر
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بدست آمد هايبررسی  نتایج  حاصل از تحلیل        . 3

مقدار مطلوب  تا انددر نمودارها رسم شدهآمده نتایج بدست .استبررسی شده شیروانی یک هايکنندهمسلح مختلف روي زوایايدر این قسمت اثر 

.بررسی شودمشاهده و هاآن

  ر ظرفیت باربريبپاد ساعتگرد الیاف و چرخش ساعتگردتاثیر     ١.٣

، 10زوایاي  تحتکنندهمسلحاین نه سپس بطور جداگا.شودشیب در نظر گرفته می تاج از نوك و فاصله بهینهطول کننده  با یک مسلحاولدر مرحله 

 تا تاثیر شودده طی نموداري بصورت زیر بیان میآمنتایج بدست.شودمیچرخانده ساعتگردبه صورت ساعتگرد وپاد ه افقدرجه نسبت ب 25 ,15

.ظرفیت باربري بررسی شود یا کاهش افزایش موردزاویه درچرخش 

  

  

پادساعتگرد الیافونسبت به چرخش ساعتگردBCIتغییرات . 3شکل

ظرفیت باربريبرکننده دو مسلح بین يزوایاتغییرات تاثیر      ٢.٣

با طول و فاصله بهینه و شیب  نخستکننده مسلح ،در بخش اول.مسلح کنندهشود و در هر بخش دونه در نظر گرفته میسه بخش جداگا ،در مرحله دوم

هاي با شیب به ترتیب از اولی B.75  اصله مطلوبکننده دومی با فسپس مسلح.شوددرنظرگرفته می افق بصورت ساعتگردبه  درجه نسبت 10ثابت 

در بخش دوم نیز به همین ترتیب مسلح .شود تا در هر مرحله کاهش یا افزایش ظرفیت باربري بررسی شودتغییر داده می )ساعتگرد(درجه (25,15,10)

شود تا ظرفیت باربري آن درجه تغییر داده می (25,15,10)یاي شود و دومی با زوادرجه بطور ثابت نگاه داشته می 15با زاویه  کننده اولی این بار

کننده دومی با ه ثابت نگاه داشته می شود و مسلحدرج25کننده اولی با زاویه مانند دو بخش قبلی این بار مسلح در بخش سوم نیز به.بررسی شود

  .ینه آن انتخاب شود یشبررسی و ب درجه تغییر داده می شود تا ظرفیت باربري (25,15,10)زوایاي 
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کنندهنسبت به تغییرزاویه بین دو مسلح BCIتغییرات .   4شکل                                                            
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  )1(ظرفیت باربريکننده بري بین سه مسلحزوایاتغییرات تاثیر     ٣.٣

درجه نسبت به  10تر است با زاویه ثابت دیککننده نخست که به پی نزمسلح.شود با تمام موارد بهینهده در نظر گرفته میکننمسلح 3در مرحله سوم 

شود تا در این مورد نیز نتیجه مطلوب ت ممکنه تغییر داده میدرجه در تمام حاال 25تا  10کننده بعدي با زوایاي شود سپس دو مسلحافق نگاه داشته می

  .ت بهینه بررسی و بدست آیدو حال

  

  )1(به تغییر زاویه بین سه مسلح کنندهنسبت  BCIتغییرات .5شکل

  

  )2(ظرفیت باربريي بین سه مسلح کننده برزوایاتغییرات تاثیر    ٤.٣

نگاه  ثابت درجه15کننده اولی با زاویهار مسلحاین ب.ا تمام موارد بهینهشود بدر نظر گرفته می کنندهمسلحدر مرحله چهارم نیز به مانند مرحله قبلی سه 

ترین حالت بدست شوند تا مطلوبتمام حاالت ممکنه تغییر داده می درجه در 25تا  10مه دو الیاف بعدي مانند حالت قبل با زوایاي شده و در اداشتهدا

  .آید
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  )2(به تغییر زاویه بین سه مسلح کنندهنسبت  BCIتغییرات. 6شکل

  )3(ظرفیت باربريکننده بري بین سه مسلحزوایاتغییراتتاثیر        5.3

  
تر است با زاویه کننده اولی که به پی نزدیکاین بار مسلح.شود با تمام موارد بهینهکننده در نظر گرفته میسه مسلح در مرحله آخر به مانند دو مرحله قبل

  .شود تا حالت مطلوب بدست آیدتمام حاالت ممکنه تغییر داده می بعدي مانند حالت قبلی در شود و در ادامه دو الیافداري میدرجه نگاه25
  

  )3(به تغییر زاویه بین سه مسلح کنندهنسبت  BCIتغییرات.7شکل

  نتیجه گیري.      4

اي بصورت استاتیکی انجام شده نهبا خاك دا يهاشیروانی در پایداريزاویه دار سازي با ژئوگرید در مورد بررسی چگونگی تاثیر مسلحاین پژوهش که 

:حاصل شده است نتایج زیر Plaxisهاي صورت گرفته با نرم افزارمدلسازیدراست،

ظرفیت  ،درجه(25,15,10)حالتمورد این و ثانیا در هر سه  مطلوب بودهمی باشد  که ساعتگرداي کنندهشیب مسلح :شودله اول نتیجه میدر مرح-1

کننده در حالت افقی بدون زاویه بیشترین افزایش یعنی با یک مسلح.کننده افقی داردمسلح نسبت به حالت) درصد 6حدود (باربري کاهش محسوسی

، چشمگیر استظرفیت باربري پادساعتگرد باشد کاهش کنندهمسلحصورتیکه چرخش در.باربري را خواهیم داشت

درجه نسبت به افق باشد  10درجه و دومی  15کننده بصورت اولی در حالتیکه چینش دو مسلح :می شود مرحله دوم نتیجهدر  هابا بررسی مدل-2

 الیافی افقی نیز بیشتر است بطوریکه نسبت به حالت3الیافی و 2در این حالت ظرفیت باربري نسبت به حالت .آیدمیبیشترین ظرفیت باربري بدست 

.داریم ظرفیت باربري درصد افزایش 5الیافی سه  درصد و 5.6دوالیافی 

– 25بصورت ترتیببه کننده کهچینش با سه مسلحدر:شودنیز با دقت در مدلها نتیجه میمرحله سومدر -3 10 – افزایش  است،رجه د)( 10

.درصد می باشد35سبت به حالت بدون الیاف درصد می باشد و در کل ن 10حدود داریم وآن الیافی بدون زاویه 3ظرفیت باربري نسبت به حالت 

و در کل باشدمیدرصد  10حدود داریم و آن الیافی سه نسبت به حالت بدون زاویه  باربري مانند حالت قبلی افزایش ظرفیت در مرحله چهارم نیز-4

  .درجه بهترین حالت است (15,10,15)مدل .باشدکننده مینسبت به حالت بدون مسلح درصد 35



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٨

 مانند دو مرحله قبل افزایش ظرفیت باربري، الیافی بدون زاویهسه نسبت به حالت ،الیاف با زاویه بکار  برده شدهسه حالت چینش نیز که  آخریندر -5

مدل .بودخواهد درصد 35درصد و نسبت به مدل غیر مسلح در کل افزایش  10در حدود  نسبت به حالت بدون زاویه خواهیم داشت وآن

  . بهترین حالت است ،درجه (25,15,25)
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