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خالصه

- ،درسال هاي خاك مسلحردیواهادرجهتافزایشوبهبودعملکردکنندهاصالحمسلح

- کنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکشودمسلحدراینمطالعهباافزودننوارهایىازژئوگریدمبناکهبازاویهبهآنمتصلمى.هاىاخیرموردتوجهقرارگرفتهاست

را به همراه ها،افزایشمقاومتبیرونکشیدگىژئوگریدبوده و باافزایشدرگیرىمسلحکنندهوخاکتاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک.شوددارمعرفىمى

ي جدید، ظرفیتباربرىوبهتبعآنپایدارىو ضریب اطمینان،افزایشیافتهوجابجایىجانبىدیوارکاهش رودکهبا استفاده از این مسلح کنندهانتظارمى.دارد

-اینمسئلهدردیوارهاىبلندوبهویژهدیوارهایىکهباتوجهبهنیازهاىطراحى،بارقابلتوجهىراتحملمى.یافتهوکنترلگردد

درمدلسازىعددیدیوارخاکمسلح نمونه، از مصالح درشت دانه استفاده شده و بابارگذارىپىنوارىمستقر برآن، .یىبرخورداراستکنند،ازاهمیتباال

سپس با مقایسه رفتار دو دیوار، میزان تاثیر . تسلیح خاك یکبارباسامانهتسلیحژئوگریدمعمولىویکبارباسامانهتسلیحژئوگریدشاخکدارانجامخواهد شد

  .گرددریدشاخکدار در بهبود عملکرد دیوار خاك مسلح تعیین میسامانهتسلیحژئوگ

  دیوار خاك مسلح، سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار، تغییر شکل جانبی، خاك درشت دانه: کلمات کلیدي 

  

  مقدمه  .1

با . پتانسیل ریزش دارد یک ضرورت استها وجود یک دیوار براي بارگذاري بر روي آن و یا مهار نیروهاي جانبی خاکریزي که در بسیاري از پروژه

پیشرفت علم مکانیک خاك و ورود مصالح مصنوعی به دنیاي ساخت و ساز، دیوارهاي خاك مسلحجایگزین طرح هاي گران بتنی و نامطمئن خاکی 

با ورود . اهد گرفتدر حقیقت مسلح کردن خاك براي افزایش ظرفیت باربري خاك و کاهش نشست هاي قائم و جانبی دیوار صورت خو. شدند

ها به میزان زیاد و اجراي آسان دیوارهاي مسلح شده با مصالح کاهش هزینه. مصالح ژئوسنتتیک، دنیاي مسلح کردن دیوارها دچار تغییرات اساسی گردید

  .نوع دیوارها را گسترش داده است ژئوسنتتیک روز به روز استفاده از این

این از جمله مهمترین مصالح . خاکی مسلح شده به ژئوسنتتیک اجراي همزمان دیوار و تسلیح آن استنکته قابل توجه در اجراي دیوارهاي 

رفتار این نوع دیوارها مورد توجه بسیاري از محققین در سراسر دنیا قرار .ها و ژئوگریدها اشاره کردمصنوعی براي تسلیح خاك می توان به ژئوتکستایل

هاي علمی انجام شده در این زمینه، طراحی این نوع دیوارها را براي مهندسین به صورت ساده دنیا در راستاي پیشرفتهاي معتبر آئین نامه. گرفته است

مکانیزم انتقال بار در .با این حال هنوز براي روشن شدن کامل رفتار این نوع دیوارها در شرایط مختلف جاي مطالعات زیادي وجود دارد. ارائه داده اند

نیروي افقی مهمترین نیرو در طرح دیوار خاك مسلح است به . باشدمسلح به صورت عملکرد همزمان خاك دیوار و مسلح کننده می دیوارهاي خاك

  .شوندها در راستاي افقی اجرا میهمین دلیل است که مسلح کننده
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رده، خاك مورد استفاده در دیوار باید بخوبی هاي دیوار تنها قادر به تحمل کشش هستند در نتیجه براي تحمل سایر نیروهاي وامسلح کننده

  . ردیمدنظر قرار بگ دیبا زین وارید یزهکش ستمیس ايآب حفرهرفع تنش هاي ناشی از افزایش فشار همچنین براي . انتخاب و اجرا شوند

  

  معرفی ژئوگرید شاخک دار  .2

  

جهت تامین پایداري داخلی و خارجی دیوار خاك مسلح، طول مسلح . شوندامروزه دیوارهاي خاك مسلح، اغلب به روش تعادل حدي طراحی می

ها، حداقل طول نامهاکثر آیین. اي تعیین گردد که حداقل ضرایب ایمنی الزم در برابر حاالت مختلف گسیختگی تامین شودگونهبایست بهکننده می

همیشه به دلیل شرایط طبیعی ساختگاه موجود و وجود دیوار حائل دیگر، فضاي  هرچند،. گیرنددرصد ارتفاع دیوار در نظر می 70کننده را برابر با مسلح

  .الزم وجود نداردکننده کافی در پشت دیوار براي جا دادن این حداقل طول مسلح

هایی کردن گويبراي مثال اضافه . هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته استها در جهت افزایش و بهبود عملکرد آن، در سالاصالح مسلح کننده

درجه  45باافزودننوارهایىازژئوگریدکهبازاویهپژوهشدراین. ا خاك دیوار را بیشتر خواهد نمودبه سطح ژئوگرید میزان درگیري و اندرکنش آن ب

، نشان داده 1نمونه شماتیک سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار در شکل .شوددارمعرفىمىکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکمسلح،شودبهآنمتصلمى

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  طرح شماتیک سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار. 1شکل 

  

  

نتیجه طبیعی .ها،افزایشمقاومتبیرونکشیدگىژئوگریدبوده و باافزایشدرگیرىمسلحکنندهوخاکرا به همراه داردتاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک

- انتظارمىهمچنین . باشدمسلح کننده الزم میافزایش مقاومت بیرون کشیدگی ژئوگرید، کاهش حداقل طول 

یافته  رودکهظرفیتباربرىدیواروبهتبعآنپایدارىدیوار،افزایشیافتهوجابجایىجانبىدیوارکاهش

  .کنند،ازاهمیتباالیىبرخورداراستاینمسئلهدردیوارهاىبلندوبهویژهدیوارهایىکهباتوجهبهنیازهاىطراحى،بارقابلتوجهىراتحملمى.وکنترلگردد

  

  جزییات مدلسازي  .3

در تعیین مشخصات دیوار . تعریف صحیح مدل هندسی، مشخصات مصالح و هدف از مدلسازي، مقدمه دستیابی به نتایج صحیح و قابل استناد است

عددي اجزاي  مدلسازي .]2و  1[مورد استفاده قرار گرفته استFHWA ،AASHTOهاي اجرایی معتبر، نظیر ها، گزارشات و نمونهنامهخاك مسلح، آیین

اي مطابق با دیوار نمونهسازي عددي، ابعاد دیوار و تعریف مصالح در مدلالزم به توضیح است، که . انجام شده است  PLAXISمحدود بوسیله نرم افزار 

  . در حال ساخت استآزمایشگاهی،  ياست که جهت مطالعه

متر در  3کننده، مسلحاجراي به جهت تامین فضاي کافی جهت طول خاکریز پشت دیوار متر و 2دیوار خاك مسلح ارتفاع ،در این مدلسازي

ها در مدل به مرزهاي مدل منتهی نشده و از آن ها و کرنشگردد که خطوط میزان تنش تنشاي انتخاب میابعاد مدل  به گونه. نظر گرفته شده است
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اي را از توان خطاي قابل توجهها در مدل به مرزهاي مدل منتهی شود، میها و کرنشي تنشدر صورتی که کانتورها. فاصله قابل توجهی داشته باشد

  .نتایج بدست آمده، انتظار داشت

ي بنا به توصیههمچنین . سانتیمتر انتخاب شده است 40و    10  هاي بتنی برابر به ترتیب برابر باو ارتفاع پانل ضخامتبا توجه به ابعاد دیوار، 

 20جهت پایداري و جلوگیري از لغزش دیوار،  لذا به. ]2[فرو رود درصد ارتفاع خود در زمین  10تا  5بایست دیوار به میزان ، میFHWAنامه آیین

شده  ها نیز به درستی تعریفها به صورت دقیق مدلسازي شده و همچنین اتصال بین پانلپانل عددي،  در مدلسازي. رودر خاك فرو میددیوارسانتیمتر 

مشخصات پوشش بتنی دیوار در جدول ]. 3[شود درصد سختی پانل بتنی در نظر گرفته می 5/0ها با توجه به توصیه بیلگین ، سختی اتصال بین پانل. است

  .، ارائه شده است1

  

  پوشش بتنیمشخصات - 1جدول 

���		(��/��/�)��(��/�)�(��/��)

0.1518352.2	� + 62.2	� + 7

  

  

نامه  و همچنین آیینFHWAنامه آیین. دهنددرصد ارتفاع دیوار پیشنهاد می 80تا  50کننده را در حدود ها، حداقل طول مسلحنامهآیین

AASHTO0.7کننده را برابر با  حداقل طول مسلح	H سربارهاي قابل توجه کننده را براي دیوارهایی که تحت هاي بلندتر  مسلحپیشنهاد داده و  طول

با توجه به روند مدلسازي و نیاز به تامین شرایط بحرانی دیوار جهت بررسی تاثیر بهبود عملکرد ژئوگرید با اصالح آن . ]2و  1[داندباشند الزم میمی

  .شوددرصد ارتفاع دیوار در نظر گرفته می 80دار، طول مسلح کننده برابر با توسط طرح ژئوگرید شاخک

هاي پیش ها و بلوك، به جهت نحوه اتصاالت ژئوگرید و پانلدر نظر گرفته شده باشدکه پوشش دیوار، از قطعات بتن پیش ساخته زمانی 

ها بتنی، فاصله با توجه به ارتفاع پانلدر نتیجه . ها ثابت و مطابق با ابعاد قطعات پیش ساخته در نظر گرفته شودساخته، بهتر است که فاصله مسلح کننده

  .باشدسانتیمتر می 40هاي تسلیح نیز عمودي الیه

ژئوسنتتیک ارتجاعی داراي سختی در حدود . کیلو نیوتن بر متر متغیر است 10000تا  200هاي ژئوسنتتیکی، معموال از دامنه سختی مسلح کننده

مسلح با توجه به مشخصات  ].3[باشند لو نیوتن بر متر میکی 5000هاي خیلی سخت داراي سختی بیشتر از کیلو نیوتن بر متر، و ژئوسنتتیک 1000تا  200

جهت ساخت نمونه مسلح کننده شاخکدار از . در نظر گرفته شده استکیلو نیوتن بر متر  600، ژئوگریدسختی ي آزمایشگاهی تهیه شده در مطالعهکننده 

 45زاویه اتصال شاخک ژئوگرید به ژئوگرید اصلی،  که مدیگر استفاده شده سانتیمتر از ه 40ي سانتیمتر و به فاصله 25اتصال نوارهاي ژئوگرید به طول 

  .استدرجه 

به جهت نشان دادن میزان تاثیر ژئوگرید شاخک . رهداشتهباشدیبندي،تراکموغردانهیرانظیطمناسبیدشرایاستکهبا، خاکوارهایخاکمسلحیدیبخشاصل

. شودیاستفادهمخاك  حداکثریوارهایخاکمسلحازپارامترهایمقاومتبرشیلدیدرتحل.استبندىشده در نظر گرفته شده دار، خاکانتخابىماسهبددانه

با توجه به خاك در نظر گرفته لذا . شدهبدستآوردیافتهزهکشیمیطتحکیاسهمحوریدرشرایشدهیمدرحالتزهکشیمستقیشبرشیقآزمایتوانازطرینپارامترهارامیا

همچنین در مدلسازي مدل رفتاري خاك، مور کلمب انتخاب شده  .باشد، می 2ول مشخصات خاك  به شرح جدي آزمایشگاهی، شده جهت مطالعه

  .است

  

  )ماسه بددانه بندي شده(مشخصات خاك -2جدول 

��(��/��)���	(���)�(��/��)

0.265.0� + 4636219

  

  

اما با توجه به ابعاد کم . متري دیوار اعمال گردد 1ي بایست در فاصلهسربار میاي، نامههاي اجرایی و منابع آییناگرچه که با توجه به توصیه

  .استدر نظر گرفته شده سانتیمتر  40عرض پی نواري متر و4/0ي دیوار برابر با دیوار نمونه، این فاصله از مرکز پی نواري تا لبه
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دیوار مدلسازي  .توان از تغییر شکل موضعی آن صرف نظر کردمیکه اي در نظر گرفته شده است پی بگونهسختی براي تامین صلبیت کافی، 

درمدلسازىعددیدیوارخاکمسلح .نشان داده شده است 2در شکل ، PLAXISشده در نرم افزار 

نمونه،تالشخواهدشدکهبارگذارىپىنوارىمستقیمبردیوار، یکبارباسامانهتسلیحژئوگریدمعمولىویکبارباسامانهتسلیحژئوگرید 

  .انجامشودوتوانسامانهاخیرباسامانهژئوگریدمعمولىدرافزایشظرفیتباربرىمقایسهگرددشاخکدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دیوار مدلسازي شده- 2شکل 

  

  بررسی رفتار دیوار خاك مسلح  .4

نامه همچنین این آیین. شوددرصد ارتفاع دیوار محدود می 1ساخته به ، نشست دیوار خاك مسلح با پوشش قطعات بتن مسلح پیش FHWAبنا به توصیه 

این میزان محدودیت تقریبا . اینچ محدود کرده است 5/1متر ارتفاع دیوار،  3جابجایی جانبی دیوار خاك مسلح به ژئوگرید انعطاف پذیر را به ازاي هر 

در جایی بین یک سوم تا یک دوم ارتفاع پذیر حداکثر جابجایی دیوار صلب در راس دیوار و براي دیوار انعطاف.باشددرصد می 25/1برابر است با 

البته با توجه به رفتار دیوار . استخراج شودي دیوار جابجایی جانبی دیوار در راس و میانهمیانگین بایست لذا می. بینی استقابل پیش) از پاي دیوار(دیوار 

  .شودحداکثر جابجایی جانبی در باالي دیوار مشاهده می

. دهددرصد کاهش می 12درصد و نشست را  36دار، جابجایی جانبی را  شود که سامانه تسلیح ژئوگرید شاخکمی با توجه به نتایج مشاهده

نتایج این مدلسازي . رفت این سامانه با افزایش مقاومت بیرون کشیدگی، تاثیر مستقیمی بر کنترل تغییر مکان جانبی خواهد داشتهمانگونه که انتظار می

  .استبیان شده  3در جدول 

  

  مقایسه جابجایی جانبی و نشست پوششش دیوار خاك مسلح-3جدول 

  نوع مسلح کننده  )میلیمتر(جابجایی جانبی   )میلیمتر(نشست 

  ژئوگرید معمول  83/4  74/2

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  11/3  43/2

  )بهبود رفتار(درصد کاهش جابجایی   36  12
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  تعیین ضریب اطمینان دیوار خاك مسلح  .5

 پارامترهاي کاهشروش  در. گرددتحلیل می ، دیوارضریب اطمینان دیوار خاك مسلح، به روش کاهش پارامترهاي مقاومت برشی خاكجهت تعیین 

ضریب بحرانی در هنگام گسیختگی، همان . یابددرپی کاهش میعوامل موثر بر مقاومت برشی تا زمان گسیختگی مصالح، پی ،مقاومت برشی خاك

  .خواهد بود عبارتی دیگر ضریب اطمینان برابر با مقاومت قابل حصول به مقاومت گسیختگیبه  .اطمینان استضریب 

از میان این مزایا کاهش مقاومت برشی خاك مزیت هاي نسبی زیادي نسبت به روش تحلیل تعادل حدي داشته که به طور کلی تحلیل به روش 

. ارزیابی رفتار واقعی مدل اشاره کرد و در نظر گرفتن بحرانی ترین حالت ممکن ،نیاز به مفروضات اولیهحذف تعیین دقیق ضریب اطمینان، توان بهمی

هاي نگهدارنده را مدل کرده و اندرکنش ایجاد شده ناشی از مقاومت نسبی میان خاك و تواند رفتار المانبهتر می کاهش مقاومت برشی خاكتحلیل 

ضریب اطمینان بدست آمده از این روش براي هر دو نوع ژئوگرید و سامانه .م گسیختگی را نشان بدهدهاي هنگایر شکلهاي مقاوم را و همچنین تغیالمان

  .درصد افزایش خواهد داد 14مطابق انتظار این سامانه ضریب اطمینان را در حدود . آمده است 4تسلیح ژئوگرید شاخک دار در جدول 

  

  خاك مسلحمقایسه ضریب اطمینان دیوار -4جدول 

  نوع مسلح کننده  ضریب اطمینان

  ژئوگرید معمول  26/1

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  44/1

  درصد افزایش پایداري  14

  

  تعیین ظرفیت باربري پی نواري مستقر بر دیوار خاك مسلح  .6

بدین معنی که اولین . کنیمنسبی بار را استخراج می براي بدست آوردن ظرفیت باربري در هر حالت، با مراجعه به منحنی بار جابجایی، اولین اکسترمم

اي که با کاهش بار روبرو خواهیم شد، بدین معنی که اولین نقطه. باشداي که با کاهش بار روبرو خواهیم شد، ظرفیت باربري پی مفروض مینقطه

لذا ظرفیت باربري بدست آمده به ازاي . شودخاك گسیخته نمی با توجه به حداکثر گام تعریف شده براي نرم افزار. باشدظرفیت باربري پی مفروض می

درصد  18دهد که ظرفیت باربري با استفاده از سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار درحدود نتایج اولیه نشان می. گرددنشست مشابه جهت مقایسه ارائه می

  . ارائه شده است 5ي دو دیوار در جدول نتایج بدست آمده از مقایسه. افزایش خواهد یافت

  

  )سانتیمتر 15به ازاي نشست (مقایسه ظرفیت باربري دیوار خاك مسلح -5جدول 

  نوع مسلح کننده  )کیلونیوتن(ظرفیت باربري 

  ژئوگرید معمول  166

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  195

  درصد افزایش پایداري  18

  

  

  گیريجمع بندي و نتیجه  .7

. هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته استافزایش و بهبود عملکرد آن، در سال ها در جهتاصالح مسلح کننده

. شوددارمعرفىمىکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکمسلح،شودبهآنمتصلمىدرجه  45باافزودننوارهایىازژئوگریدکهبازاویهپژوهشدراین

  را به همراه داردافزایشدرگیرىمسلحکنندهوخاکها،افزایشمقاومتبیرونکشیدگىژئوگریدبوده و باتاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک
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و ضریب اطمینان ظرفیتباربرىافزایش مقاومت بیرون کشیدگی ژئوگرید،  رفت، باهمانگونه که انتظار می

سامانه تسلیح اگرچه که در این مقاله عملکرد مناسب .وکنترلگرددیافته کاهشنشست دیوار ودیواروبهتبعآنپایدارىدیوار،افزایشیافتهوجابجایىجانبى

بایست دار میاما جهت تعیین بهتر عملکرد سامانه تسلیح ژئوگرید شاخکدهد،ژئوگرید شاخک دار در بهبود رفتار دیوار خاك مسلح به خوبی نشان می

نتایج دسته بندي هاي متفاوت تکرار شده و ها و براي مشخصات و شرایط مختلف دیوار نظیر ارتفاع و بارگذاري و همچنین خاكکه این مدلسازي

  . گردد
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