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خالصه

- هادرجهت افزایشوبهبودعملکردآن،درسالکنندهاصالحمسلح،هاي خاك مسلح  شدهروزافزون دیوارگسترش با 

- کنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکشودمسلحدراینمطالعهباافزودننوارهایىازژئوگریدمبناکهبازاویهبهآنمتصلمى.هاىاخیرموردتوجهقرارگرفتهاست

. درگیرىمسلحکنندهوخاکرا به همراه داردها،افزایشمقاومتبیرونکشیدگىژئوگریدبوده و باافزایشتاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک.شوددارمعرفىمى

شود کهبا استفاده از این سامانه،ظرفیتباربرىوبهتبعآنپایدارىو ضریب اطمینان،افزایشیافتهوجابجایىجانبىدیوارکاهش بینىمىپیش

و کمتر به استفاده از ریزدانه  در غالب مطالعات انجام شده در این زمینه خاك انتخابی براي ناحیه مسلح شده، درشت دانه بوده.یافتهوکنترلگردد

هاي درشت دانه عملکرد بهتري دارد اما گاه در شرایط خاص و نبود مصالح درشت اگرچه دیوار خاك مسلح با استفاده از خاك. توجه شده است

  .باشدی پایین میلذا در این مطالعه خاك انتخابی ریزدانه و با چسبندگ. هاي ریزدانه غیر قابل اجتناب استدانه استفاده از خاك

  دیوار خاك مسلح، سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار، تغییر شکل جانبی، پایداري، خاك ریزدانه: کلمات کلیدي 

  مقدمه  .1

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

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

  . شدند

با ورود . دن خاك براي افزایش ظرفیت باربري خاك و کاهش نشست هاي قائم و جانبی دیوار صورت خواهد گرفتدر حقیقت مسلح کر

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

نکته قابل توجه در اجراي دیوارهاي خاکی مسلح شده به ژئوسنتتیک اجراي . اده از این نوع دیوارها را گسترش داده استژئوسنتتیک روز به روز استف

اگرچه . ها و ژئوگریدها اشاره کرداین از جمله مهمترین مصالح مصنوعی براي تسلیح خاك می توان به ژئوتکستایل. همزمان دیوار و تسلیح آن است

هاي علمی انجام شده در این زمینه، طراحی این نوع دیوارها را براي مهندسین به صورت ساده ارائه داده اند، بر دنیا در راستاي پیشرفتهاي معتآئین نامه

  .کماکان براي روشن شدن کامل رفتار این نوع دیوارها در شرایط مختلف جاي مطالعات زیادي وجود دارد

نیروي افقی مهمترین نیرو در طرح . باشدبه صورت عملکرد همزمان خاك دیوار و مسلح کننده می مکانیزم انتقال بار در دیوارهاي خاك مسلح

هاي دیوار تنها قادر به تحمل کشش هستند در مسلح کننده. شوندها در راستاي افقی اجرا میدیوار خاك مسلح است به همین دلیل است که مسلح کننده

همچنین براي رفع تنش هاي ناشی از افزایش فشار . خاك مورد استفاده در دیوار باید بخوبی انتخاب و اجرا شوندنتیجه براي تحمل سایر نیروهاي وارده، 

  .نشان داده شده است، 1خاك مسلح در شکل  واریاز د اينمونه. ردیمدنظر قرار بگ دیبا زین وارید یزهکش ستمیس ايآب حفره
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  ي آندیوار خاك مسلح و اجزا تشکیل دهنده اي ازنمونه  - 1شکل شماره 

  

  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. برابر حاالت مختلف گسیختگی تامین شوداي تعیین گردد که حداقل ضرایب ایمنی الزم در گونهبایست بهکننده می

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

  .ده الزم وجود نداردکننکافی در پشت دیوار براي جا دادن این حداقل طول مسلح

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

درجه  45هبازاویهدراینپژوهشباافزودننوارهایىازژئوگریدک. به سطح ژئوگرید میزان درگیري و اندرکنش آن با خاك دیوار را بیشتر خواهد نمود

، نشان داده  2نمونه شماتیک سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار در شکل .شوددارمعرفىمىکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکشود،مسلحبهآنمتصلمى

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یک سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دارطرح شمات -2شکل 
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نتیجه طبیعی .بیرونکشیدگىژئوگریدبوده و باافزایشدرگیرىمسلحکنندهوخاکرا به همراه داردها،افزایشمقاومتتاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک

- انتظارمىهمچنین . باشدافزایش مقاومت بیرون کشیدگی ژئوگرید، کاهش حداقل طول مسلح کننده الزم می

رودکهظرفیتباربرىوبهتبعآنپایدارىدیوار،افزایشوجابجایىجانبىآنکاهش یافته 

  . کنند،ازاهمیتباالیىبرخورداراستمسئلهدردیوارهاىبلندوبهویژهدیوارهایىکهباتوجهبهنیازهاىطراحى،بارقابلتوجهىراتحملمىاین.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

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

  .انجام شده استPLAXISمحدود بوسیله نرم افزار 

در بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه  .باشدرهداشتهیبندي،تراکموغردانهیرانظیطمناسبیدشرایاستکهبا، خاکوارهایخاکمسلحیدیبخشاصل

هاي اگرچه دیوار خاك مسلح با استفاده از خاك. خاك انتخابی براي ناحیه مسلح شده، درشت دانه بوده و کمتر به استفاده از ریزدانه توجه شده است

لذا در این . هاي ریزدانه غیر قابل اجتناب استاده از خاكدرشت دانه عملکرد بهتري دارد اما گاه در شرایط خاص و نبود مصالح درشت دانه استف

. باشدمطالعه به جهت نشان دادن میزان تاثیر ژئوگرید شاخک دار، خاك انتخابی ریزدانه و با چسبندگی پایین می

. شودیاستفادهمخاك  حداکثریوارهایخاکمسلحازپارامترهایمقاومتبرشیلدیدرتحل

لذا با توجه به خاك در نظر گرفته . شدهبدستآوردیافتهزهکشیمیطتحکیاسهمحوریدرشرایشدهیمدرحالتزهکشیمستقیشبرشیاقآزمیتوانازطرینپارامترهارامیا

همچنین در مدلسازي مدل رفتاري خاك، مور کلمب انتخاب شده . باشد، می 1ي آزمایشگاهی، مشخصات خاك  به شرح جدول شده جهت مطالعه

  .است

  

  )رس با خاصیت خمیري کم(مشخصات خاك  -1جدول 

��		(��/��)��	(���)�	(��/��)
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. متر در نظر گرفته شده است  3کننده،  متر و طول خاکریز به جهت تامین فضاي کافی جهت اجراي مسلح  2در این مدلسازي، ارتفاع دیوار خاك مسلح 

ي آزمایشگاهی، در حال اي است که جهت مطالعهاست، که ابعاد دیوار و تعریف مصالح در مدلسازي عددي، مطابق با دیوار نمونهالزم به توضیح 

ها در مدل به مرزهاي مدل منتهی نشده و از آن فاصله قابل ها و کرنشگردد که خطوط میزان تنش تنشاي انتخاب میابعاد مدل  به گونه. ساخت است

اي را از نتایج بدست توان خطاي قابل توجهها در مدل به مرزهاي مدل منتهی شود، میها و کرنشدر صورتی که کانتورهاي تنش. ته باشدتوجهی داش

  . آمده، انتظار داشت

ي همچنین بنا به توصیه .سانتیمتر انتخاب شده است  40و    10هاي بتنی برابر به ترتیب برابر با  با توجه به ابعاد دیوار، ضخامت و ارتفاع پانل

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

ها نیز به درستی تعریف شده ن پانلها به صورت دقیق مدلسازي شده و همچنین اتصال بیدر مدلسازي عددي،  پانل. رودسانتیمتر دیواردر خاك فرو می

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 است2

  

  مشخصات پوشش بتنی -2جدول 

���		(��/��/�)��		(��/�)�		(��/��)
0.1518352.2	� + 62.2	� + 7
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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 را براي دیوارهایی که تحت سربارهاي قابل توجه کننده 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[داند باشند الزم میمی

  . شودر نظر گرفته میدرصد ارتفاع دیوار د 80دار، طول مسلح کننده برابر با توسط طرح ژئوگرید شاخک

هاي پیش ساخته، بهتر است که ها و بلوكزمانی که پوشش دیوار، از قطعات بتن پیش ساخته باشد، به جهت نحوه اتصاالت ژئوگرید و پانل

هاي تسلیح نی، فاصله عمودي الیهها بتدر نتیجه با توجه به ارتفاع پانل. ها ثابت و مطابق با ابعاد قطعات پیش ساخته در نظر گرفته شودفاصله مسلح کننده

  . باشدسانتیمتر می 40نیز 

ژئوسنتتیک ارتجاعی داراي سختی در حدود . کیلو نیوتن بر متر متغیر است 10000تا  100هاي ژئوسنتتیکی، معموال از دامنه سختی مسلح کننده

با توجه به مشخصات مسلح . باشندکیلو نیوتن بر متر می 5000از  هاي خیلی سخت داراي سختی بیشترکیلو نیوتن بر متر، و ژئوسنتتیک 1000تا  100

جهت ساخت نمونه مسلح کننده شاخکدار از . کیلو نیوتن بر متر در نظر گرفته شده است 200ي آزمایشگاهی سختی ژئوگرید، کننده تهیه شده در مطالعه

 45تر از همدیگر استفاده شده که  زاویه اتصال شاخک ژئوگرید به ژئوگرید اصلی، سانتیم 20ي سانتیمتر و به فاصله 25اتصال نوارهاي ژئوگرید به طول 

  .درجه است

اما با توجه به ابعاد کم . متري دیوار اعمال گردد 1ي بایست در فاصلهاي، سربار مینامههاي اجرایی و منابع آییناگرچه که با توجه به توصیه

براي تامین . سانتیمتر در نظر گرفته شده است 40سانتیمتر و عرض پی نواري نیز  40ي دیوار برابر با ي تا لبهدیوار نمونه، این فاصله از مرکز پی نوار

کیلونیوتن  60به دیوار، سربار معائل با . توان از تغییر شکل موضعی آن صرف نظر کرداي در نظر گرفته شده است که میصلبیت کافی، سختی پی بگونه

  .نشان داده شده است 3، در شکل PLAXISدیوار مدلسازي شده در نرم افزار . یده استبر متر مربع وارد گرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )مسلح شده به ژئوگرید شاخک دار(دیوار مدلسازي شده  - 3شکل 

  

درمدلسازىعددیدیوارخاکمسلح نمونه،تالشخواهدشدکهبارگذارىپىنوارىمستقربردیوار، 

یکبارباسامانهتسلیحژئوگرید یکبارباسامانهتسلیحژئوگریدمعمولىو

  .شاخکدارانجامشودوتوانسامانهاخیرباسامانهژئوگریدمعمولىدرافزایشظرفیتباربرىمقایسهگردد
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  بررسی رفتار دیوار خاك مسلح  .4

نامه آیینهمچنین این . شوددرصد ارتفاع آن محدود می 1ساخته به ، نشست دیوار خاك مسلح با پوشش قطعات بتن مسلح پیشFHWAبه 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 

  .شودبا توجه به رفتار دیوار حداکثر جابجایی جانبی در باالي دیوار مشاهده می. باشددرصد می 25/1برابر است با 

همانگونه که . دهددرصد کاهش می 9درصد و نشست را  15دار، جابجایی جانبی را  شود که سامانه تسلیح ژئوگرید شاخکوجه به نتایج مشاهده میبا ت

 3ر جدول نتایج این مدلسازي د. رفت این سامانه با افزایش مقاومت بیرون کشیدگی، تاثیر مستقیمی بر کنترل تغییر مکان جانبی خواهد داشتانتظار می

  .بیان شده است

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

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

ژئوگرید معمول03/374/10

سامانه ژئوگرید شاخک دار77/229/9

)بهبود رفتار(درصد کاهش جابجایی 915
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 پارامترهاي کاهشدر روش . گرددجهت تعیین ضریب اطمینان دیوار خاك مسلح، به روش کاهش پارامترهاي مقاومت برشی خاك، دیوار تحلیل می

گسیختگی، همان ضریب بحرانی در هنگام . یابددرپی کاهش می، عوامل موثر بر مقاومت برشی تا زمان گسیختگی مصالح، پیمقاومت برشی خاك

  .عبارتی دیگر ضریب اطمینان برابر با مقاومت قابل حصول به مقاومت گسیختگی خواهد بودبه  .ضریب اطمینان است

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 

. و ارزیابی رفتار واقعی مدل اشاره کرد در نظر گرفتن بحرانی ترین حالت ممکن ،حذف نیاز به مفروضات اولیهضریب اطمینان،  توان بهتعیین دقیقمی

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 . هاي هنگام گسیختگی را نشان بدهداوم را و همچنین تغییر شکلهاي مقالمان

  .درصد افزایش خواهد داد 11این سامانه ضریب اطمینان را در حدود . آمده است 4سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار در جدول 

  

  خاك مسلحضریب اطمینان دیوار  - 4جدول 

  نوع مسلح کننده  ضریب اطمینان

  ژئوگرید معمول  13/2

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  36/2

  درصد افزایش پایداري  11
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اکسترمم نسبی بار استخراج گردیده که همان ظرفیت باربري پی براي بدست آوردن ظرفیت باربري در هر حالت، با مراجعه به منحنی بار جابجایی، اولین 

با توجه به حداکثر گام تعریف . باشداي که با کاهش بار روبرو خواهیم شد، ظرفیت باربري پی مفروض میبدین معنی که اولین نقطه. باشدنواري می

  . گردده ازاي نشست مشابه جهت مقایسه ارائه میلذا ظرفیت باربري بدست آمده ب. شودشده براي نرم افزار خاك گسیخته نمی

مقایسه . درصد افزایش خواهد یافت 34دهد که ظرفیت باربري با استفاده از سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار درحدود نتایج اولیه نشان می

ارائه شده  5ي دو دیوار در جدول آمده از مقایسههمچنین نتایج بدست . ، نشان داده شده است، گواه این ادعاست 4منحنی بار جابجایی که در شکل 

  .است

)سانتیمتر نشست 12به ازاي (ظرفیت باربري پی نواري مستقر بر دیوار خاك مسلح - 5جدول

  نوع مسلح کننده  )کیلونیوتن(ظرفیت باربري 

  ژئوگرید معمول  108

  سامانه ژئوگرید شاخک دار  146

  درصد افزایش پایداري  34
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درجه  45باافزودننوارهایىازژئوگریدکهبازاویهها در جهت افزایش و بهبود عملکرد دیوار، بوده و  در این راستا هدف از این تحقیق، اصالح مسلح کننده

- تاثیرمستقیماضافهنمودناینشاخک. شودمعرفىمىدارکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخکشود،مسلحبهآنمتصلمى

افزایش مقاومت بیرون  رفت، باهمانگونه که انتظار می. ها،افزایشمقاومتبیرونکشیدگىژئوگریدبوده کهافزایشدرگیرىمسلحکنندهو خاکرا به همراه دارد

  .نشست دیوارکاهش یافتهوکنترلگردد وجابجایىجانبى دیواروبهتبعآنپایدارىدیوار،افزایشیافتهوو ضریب اطمینان ظرفیتباربرىکشیدگی ژئوگرید، 

هاي ریزدانه را به خوبی این پژوهش عملکرد مناسب سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار در بهبود رفتار دیوار خاك مسلح، به ویژه در خاك

ها و براي مشخصات و شرایط مختلف دیوار مدلسازيبایست که این دار میاما به جهت تعیین بهتر عملکرد سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک.دهدنشان می

  . هاي متفاوت تکرار شده و نتایج دسته بندي گرددنظیر ارتفاع و بارگذاري و همچنین خاك
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