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 خالصه

درپایداري بدنه خاكریزهاي راه ، پارامترهاي ارتفاع 

خاكریز ، چگالي خاك متراكم، چسبندگي و زاویه اصطكاك 

، ضرایب شتاب افقی و قائم  طبيعیداخلي خاک در رطوبت 

زمينلرزه مبنای طرح ، ميزان تناژ ، و نيز ميزان 

نيروی جانب مرکز در قوسهای افقی مسير، موثر مي 

باشد. در این مقاله كوشش شده است ، با انجام آناليز 

حساسيت ، ميزان تاثير عاملهاي فوق در ارزیابي 

پایداري شناسایی و راهكارهاي عملي طرح ایمن 

تصادی بدنه خاكریزهاي راه پيشنهاد گردد. بدیهی واق

است، تامين پایداری سازه های خاکی فوق،به عنوان 

ونقش وتاثيرآن  (LIFE LINES)بخشی مهم از شریانهای حياتی

بحران درامداد رسانی وابزاری کارآمد درمدیریت 

ضرورت طراحی پایدار و رویدادهای پيش بينی نشده، 

بق مشخصات مصالح و رعایت اقتصادی ، بکارگيری مطا

ضوابط اجرایی ضخامت و تراکم الیه های خاکریزی ، 

تامين شيب عرضی مناسب مسير ، تخليه و زهکش مناسب 

آبهای زیر سطحی ، ایجاد کانالهای هدایت آب در دو 

سمت پاشنه خاکریز و تامين شيب طولی آن و در صورت 

به نياز پوشش مناسب و ایجاد شوت در بدنه خاکریز ، 

منظور جلوگيری از ورود آبهای سطحی از طریق رویه به 

                                                           
 

 معاون اداره کل نظارت فنی و مدیریت پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل وزارت راه و ترابری2
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بدنه خاکریز ، به همراه پایش و نگهداری مستمر حين  

 بهره برداری را الزامی می نماید.
 

: چگالي ، سرعت طرح ، چسبندگي ، زاویه اصطكاك  کلمات کليدی

 داخلي،ضریب شتاب زمينلرزه

 .مقدمه1

خاکریزهای راه ، در  تحليل پایداریمطالعات مراحل انجام 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور  310نشریه شماره 

، با عنوان شرح خدمات مطالعات همسان راه ، مندرج که توسط 

این مقاله ، پيشنهاد و تدوین شده است.در حال حاضر ه دوم نویسند

 ،عمده خاکریزهای اجرایی راه ، بدون تحقق مفاد نشریه فوق و نيز

الزامات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، به 

گردد و محتمل است مي قائم اجرا 1افقی و  5/1صورت همسان ، با شيب 

، بهينه سازی  اقتصادی ، به همراه تامين ایمنی در هنگام بروز 

زمينلرزه طرح مورد بررسی قرار نگرفته باشد. در این رابطه ، راه 

مطالعات ميدانی ، دریافت اطالعات ژئوتکنيکی  حل ممکن ، انجام

مصالح مورد استفاده در خاکریز ، شناسایی گستره تغييرات ، تعيين 

عدم قطعيت مرتبط ونيزتامين شيب پایداردرسناریوهای مختلف 

)خوشبينانه ، محتمل و بدبينانه(می باشدکه در این رابطه، مطالعه 

 .آناليز حساسيت انجام شده،تشریح می گردد
 

 معرفي پارامترها:.2

در این بخش به معرفي پارامترهاي موثر بر پایداري 

 خاكریزپرداخته مي شود.

 بارگذاري : ( 2-1

)آیين نامه روسازی آسفالتی  ۱03( نشریه 5-13) برابر بند

کيلو نيوتن(  به  83تن ) ۱/8راههای ایران(، از بار محور منفرد 

متر استقرار  0عنوان محور مبنا در نظر گرفته می شود و در عرض 

 .می باشدبر مترطول کيلو نيوتن  8/۱2وسيله نقليه برابر 

 نیروی عرضي: (2-2

حركت وسيله نقليه بر مبنای شيب این نيرو ، ناشي از سرعت 

% به روش ذبل قابل 11  (f)% و ضریب اصطکاک چرخ و روسازی1۱ (e)عرضی

 محاسبه است :

Hd=m.V
2
/R      (1) 

V
2
/R=127.(e+f)=127*0.29=36.83 

Hd=26.8/10*36.83=98.70 kn 
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 شكل شماره  یک : چگونگي پخش نیروهاي محوري و عرضي بر بدنه خاكریز

 ضرایب شتاب افقي و قائم منطقه:( 3- 2

بر اساس نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمينلرزه ایران ، )پيوست 

ویرایش سوم( ، ضرایب شتاب افقي ، در محدوده   – ۱833استاندارد

0.2g  0.35تاg ، می باشد و مطابق تعاریف سطوح عملکرد زمينلرزه

راهبردی رئيس معاونت برنامه ریزی و نظارت  310مندرج در نشریه 

% 13( ، با احتمال رویداد D.B.Eجمهور، معادل زمينلرزه سطح طراحی )

 در نظر گرفته شده است.سال راه  53در عمرمفيد 

با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي بيشينه شتابهاي افقي و 

قائم نگاشتهاي موجود رویداد زمينلرزه هاي ناغان ، طبس ، منجيل ، 

د كجور و ورزقان آذربایجان ، ميزان شتاب قائم ، بم ، فيروز آبا

 برابر شتاب افقي در نظر گرفته شده است. 71/3

براي گزینش ضریب زمينلرزه ي طرح توصيه هایی نيز بر اساس شدت 

زلزله در محل مورد نظر شده است كه از آن جمله مي توان به توصيه 

در روش شبه  ( اشاره نمود. مقادیر ضریب زمينلرزه طرح1۳87هانت )

استاتيكي بر اساس توصيه مذكور در جدول شماره یک  ارائه گردیده 

 است.
 

 ضرايب زمينلرزه پيشنهادي هانت بر اساس شدت زلزله –جدول شماره يك 

 

 :(  H)ارتفاع خاكریز  ( 2-4

درتحليل حساسيت، ارتفاع هاي خاكریز ازیك تا بيست متر ،مورد 

متر و تحليل  ۱3خالصه نتایج ارتفاع بررسي قرار گرفته كه به طور 

يرات پارامترهای چسبندگی و زاویه حساسيت خاکریزهای معمولی تغي

متر ,  15،  13،  5اصطکاک داخلی مصالح در خاکریزهایی با ارتفاع 

 نيز ارائه شده است.

 

و ضریب  (φ )، زاویه اصطكاك داخلي ( γ )( چگالي خاك5 -2

 :( C )چسبندگي خاك 

ده در خاكریزهاي راه بر اساس خاك مورد استفاطبقه بندي 

دامنه تغييرات مشخصات ژئوتكنيكي  انجام شده است.AASHTOروش

خاكهائي كه در خاكریزها قابل استفاده است به شرح مندرج در جدول 

 شماره دو مي باشد.
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 حدود  مشخصات ژئوتكنيكي خاكهاي موردبررسي در تحليل حساسيت -جدول شماره دو

 بنديطبقه 

 حدود دامنه مشخصات ژئوتكنيكي

C-Kg/Cm2 Φ-Deg. γ-Ton/m3 

خاکریز 

 سنگی
---- 34-44 1.80-2.20 

خاکریز 

 معمولی
0.25-0.80 22-32 1.80-2.20 

 

 تاثیر پارامترهاي خاك در پایداري و نشست خاكریز .3

در پایداري حركت توده خاكریز در امتداد یك سطح منحني كم و بيش 

مي نماید. در این نوع حركات است كه به بهترین وجه مدور حركت 

لغزش نمایان مي شود.این نوع لغزش ممكن است ساده یا مركب باشد. 

در حركات ساده سطح گسيختگي را مي توان دایره فرض كرد.لغزشهاي 

ساده ممكن است سطحي و یا عميق باشد. از آنجا كه هدف این مقاله 

باشد ، بنابر این در ادامه از طرح  تحليل پایداري بدنه خاكریز مي 

مبحث لغزشهاي ژرف که توامان در بستر و بدنه مسير اتفاق می افتد 

 ،صرفنظر شده است.

 .ترکیبات بارگذاری4

 تركيبات بارگذاري تحليل پایداري خاكریزها به شرح ذیل است .

تركيب اول : بارمرده + بار زنده + اثر زلزله )با ضریب اطمينان 

 (۱/1از بزرگتر 

تركيب دوم : بارمرده + بار زنده )شامل نيروی جانب مرکز( + اثر 

 (۱/1زلزله )با ضریب اطمينان بزرگتر از 
 

 كولمب -معرفي معیار مدل موهر .5

-عمومي ترین راه براي مدل نمودن مقاومت برشي خاك ، رابطه موهر

 (۱كولمب مي باشد.)رابطه 

τ =Ć+(σn-U)tgφ'            (2) 

 معادله فوق:در 

Kn/m2 -)تنش نرمال
  σn: ضریب چسبندگي موثر( ، )-Kn/m2

 :C  ) 

Kn/m2 -)فشار منفذي
  U: :مقاومت برشي خاك(،  )τ  ( و)زاویه

 ( :'φدرجه  -اصطكاك داخلي موثر

در حد  منفذي آبفشار مرتبط ، با فرض شرایط رطوبت طبيعی خاک و تحليل حساسيت 

 صفر لحاظ شده است.

 : Slideمعرفي روش آنالیز برنامه  .6

بيشآب روشي ارائه داده است كه به وسيله آن امكان محاسبه 

با در نظر گرفتن واكنشهاي قطعات مجاور  Fدقيق تر ضرایب ایمني 

 پدید آید.
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(3) 

،  abواكنش كل قائم بر كمان  Nدر محاسبه رابطه فوق فرض شده است 

 باشد . از سوي دیگر با فرض : RA,RBبا در نظر گرفتن واكنشهاي 

F[ ضریب ایمني مربوط دایره لغزش :Γ، ] 

S جزئي از مقاومت كل برشي كه حقيقتا در روي كمان :lab   متمركز

 شده است.
 قابل محاسبه است. Slideدر تحليل عددي برنامه  Fكه ضریب اطمينان 

n

n+1

HA
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n+2

n-1

A A'

B

X

E
N

P

(O',R)
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 : روش بیشآبدو شكل شماره

 نتایج تحلیل: .7

 در این بخش نتایج تحليل حساسيت پایداري ، ارائه مي گردد.

 ( خاکریز سنگی :7-1

نتایج تحليل خاکریز سنگی در ارتفاع بيست متر و با تغييرات 

درجه در جدول شماره سه ارائه  33تا  03زاویه اصطکاک داخلی بين 

 شده است.

 درجه بدون وجود چسبنگدگي 33تا  43نتايج تحليل خاكريز سنگي در ارتفاع بيست متر با تغغيرات زاويه اصطكاک داخلي  -جدول شماره سه

لح مشخصات مصا

 خاکریز
 متر 22ارتفاع خاکریز : 

 شن شکسته بدون ناخالصی،

 ø 33تا  33:در محدوده 

 درجه

شن و ماسه شکسته بدون 

 ناخالصی،

ø 33تا  08:در محدوده 

 درجه

مخلوط شن و ماسه طبيعی 

 بدون ناخالصی

ø 01تا  03:در محدوده 

 درجه

 درجه-زاویه اصطکاک داخلی

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

SLOPE-1:1.5 0.679 0.705 0.731 0.758 0.786 0.814 0.844 0.875 0.906 0.937 0.971 

SLOPE-1:1.6 0.722 0.749 0.777 0.806 0.837 0.867 0.898 0.929 0.963 0.997 1.029 

SLOPE-1:1.7 0.764 0.793 0.823 0.853 0.884 0.916 0.950 0.984 1.020 1.057 1.090 

SLOPE-1:1.8 0.804 0.834 0.866 0.897 0.932 0.965 0.999 1.033 1.070 1.108 1.147 

SLOPE-1:1.9 0.843 0.875 0.907 0.942 0.976 1.010 1.046 1.084 1.123 1.162 1.203 

SLOPE-1:2.0 0.881 0.915 0.949 0.984 1.018 1.055 1.094 1.133 1.174 1.215 1.258 
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در شكل شماره سه  : نمودار تغییرات ضرایب ایمنی خاکریز  سنگی  به ارتفاع بیست متر 

 شیبهای گوناگون

% از تعداد نتایج ، ضریب 0/8بنابراین مالحظه می گردد کمتر از 

 دارد. ۱/1اطمينان بيش از 

 ( خاکریز معمولی :7-2

نتایج تحليل خاکریز سنگی در ارتفاع بيست متر و با تغييرات 

اتا  ۱5/3درجه و چسبندگی بين  0۱تا  ۱۱اویه اصطکاک داخلی بين ز

کيلوگرم بر سانتيمتر مربع در جدول شماره چهار ارائه شده  83/3

 است.

 

درجه و ضريب چسبندگي بين 42تا  22رات زاويه اصطكاک داخلي يغيمعمولي در ارتفاع بيست متر با ت نتايج تحليل خاكريز -جدول شماره چهار

 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع 00/0تا  22/0

 چسبندگی
)کيلوگرم بر 

 سانتيمتر مربع(

 5/1:1شیب -متر 22ارتفاع خاکریز : 

 درجه-زاویه اصطکاک داخلی

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

0.25Kg/Cm^2 0.983 1.012 1.042 1.071 1.101 1.130 1.162 1.193 1.225 1.257 1.289 

0.30Kg/Cm^2 1.061 1.090 1.120 1.150 1.182 1.213 1.245 1.276 1.308 1.340 1.373 

0.35Kg/Cm^2 1.136 1.166 1.197 1.229 1.260 1.291 1.323 1.356 1.389 1.423 1.456 

0.40Kg/Cm^2 1.211 1.242 1.273 1.305 1.336 1.369 1.402 1.434 1.467 1.501 1.536 

0.45Kg/Cm^2 1.285 1.318 1.349 1.380 1.412 1.444 1.477 1.511 1.545 1.579 1.614 

0.50Kg/Cm^2 1.356 1.389 1.422 1.455 1.487 1.520 1.553 1.586 1.620 1.655 1.691 

0.55Kg/Cm^2 1.427 1.460 1.493 1.527 1.561 1.595 1.628 1.662 1.696 1.730 1.766 

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

SLOPE-1:1.5

SLOPE-1:1.6

SLOPE-1:1.7

SLOPE-1:1.8

SLOPE-1:1.9

SLOPE-1:2.0

SLOPE-1:2.1

SLOPE-1:2.2

SAFE FACTOR

نمودار تغییرات ضریب ایمنی خاکریز سنگی راه  به ارتفاع 20 متر و شیبهای گوناگون 

زاویه اصطکاک داخلی - ø 

SLOPE-1:2.1 0.919 0.953 0.989 1.023 1.061 1.101 1.140 1.181 1.223 1.267 1.313 

SLOPE-1:2.2 0.954 0.991 1.027 1.064 1.104 1.144 1.186 1.228 1.272 1.317 1.365 

SAFE FACTOR 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
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0.60Kg/Cm^2 1.498 1.531 1.564 1.597 1.632 1.666 1.701 1.737 1.771 1.806 1.842 

0.65Kg/Cm^2 1.569 1.602 1.635 1.668 1.702 1.737 1.772 1.808 1.845 1.881 1.917 

0.70Kg/Cm^2 1.640 1.673 1.706 1.739 1.773 1.808 1.843 1.879 1.916 1.953 1.991 

0.75Kg/Cm^2 1.711 1.743 1.777 1.810 1.844 1.879 1.914 1.950 1.987 2.024 2.062 

0.80Kg/Cm^2 1.781 1.814 1.847 1.881 1.915 1.950 1.985 2.021 2.058 2.095 2.133 

SAFE FACTOR 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

 

شكل شماره چهار  : نمودار تغییرات ضرایب ایمنی خاکریز  معمولی  به ارتفاع بیست متر  

 برابر تغییرات ضرایب چسبدگی و زاویه اصطکاک داخلی در

% از تعداد نتایج ، ضریب 87بنابراین مالحظه می گردد بيش از 

 دارد. ۱/1اطمينان بيش از 

 (  تاثیر تغییرات ضریب زلزله :7-3

تحليل تغييرات ضریب زلزله افقی و قائم در خاکریزهای   نتایج

 معمولی و سنگی در شکلهای  شماره پنج و شش ارائه شده است.
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1.400
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1.700

1.800

1.900
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

SAFE FACTOR

0.25Kg/Cm^2

0.30Kg/Cm^2

0.35Kg/Cm^2

0.40Kg/Cm^2

0.45Kg/Cm^2

0.50Kg/Cm^2

0.55Kg/Cm^2

0.60Kg/Cm^2

0.65Kg/Cm^2

0.70Kg/Cm^2

0.75Kg/Cm^2

0.80Kg/Cm^2

نمودار تغییرات ضریب ایمنی خاکریز راه به ارتفاع 20 متر و شیب عرضی 

زاویه اصطکاک داخلی - ø 
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افقی و قائم تغییرات ضرایب  رات ضریب پایداری در برابر ییتغ : نمودار پنجشكل شماره 

 زمینلرزه در خاکریزهای معمولی

 

،  133/3تا  111/3شتاب بنابراین مالحظه می گردد در تغييرات 

%  منجر خواهد شد و تاثير 11/11به افزایش ضریب اطمينان به ميزان 

شتاب قائم در جهت خالف جاذبه به شتاب قائم در جهت گرانش زمين ، 

 % اقزایش ضریب اطمينان را در پی خواهد داشت.1/0به ميزان حدود 
 

 

افقی و قائم ضرایب  ضریب پایداری در برابر  : نمودار تغییرات شششكل شماره 

 زمینلرزه در خاکریزهای معمولی

، به افزایش  133/3تا  111/3مالحظه می گردد در تغييرات شتاب 

%  منجر خواهد شد و تاثير شتاب قائم 23/13ضریب اطمينان به ميزان 

در جهت خالف جاذبه به شتاب قائم در جهت گرانش زمين ، به ميزان 

 % کاهش ضریب اطمينان را در پی خواهد داشت.1/۱حدود 
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 ضریب افقی زلزله

1.158 
1.091 

1.028 
0.971 
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 ضریب افقی زلزله
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 ( تاثیر تغییرات وزن مخصوص متراکم :7-4

تغييرات وزن مخصوص متراکم در خاکریزهای معمولی و   نتایج

تن بر متر مکعب در شکل  شماره هفت  ۱/۱تا  8/1سنگی در محدوده 

 ارائه شده است.
 

 

وزن مخصوص تغییرات تغییرات ضریب پایداری در برابر : نمودار  هفتشكل شماره 

 متراکم  خاکریزهای سنگی و  معمولی

 

بنابراین مالحظه می گردد در تغييرات وزن مخصوص خاکریزهای 

سنگی تفاوت چندانی در ميزان ضریب اطمينان متناظر در بر نخواهد 

 ۱/۱در عين حال در تغييرات وزن مخصوص خاکریزهای معمولی از  3داشت

تن بر مترمکعب ، ضریب اطمينان  به ميزان  8/1تن بر متر مکعب به 

 % افزایش می یابد. 0/8

 (  تاثیر تغییرات ارتفاع خاکریز :7-5

تغييرات ضریب پایداری در خاکریزهای معمولی در ارتفاع   نتایج

در شکل  شماره هشت  ارائه   1:  1/1متر با شيب  ۱3و  11،  13، 1

 شده است
 

0.950
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1.750
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0.175 0.150 

0.125 0.100 

0.100 0.125 

0.150 0.175 

 ضرایب شتاب زلزله - خاکریز سنگی 

تن بر متر مکعب -مخصوص  وزن   

 ضرایب شتاب زلزله - خاکریز سنگی 
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ارتفاع با شیب تغییرات تغییرات ضریب پایداری در برابر : نمودار  ل شماره هشتشك

 در خاکریزهای معمولی 1:  5/1

 گیرينتیجه. 8

 

با انجام آناليز پایداري خاكریزهاي راه بر اساس مشخصات ژئو ( 8-1

تكنيكي مصالح قرضه ، امكان تقليل و بهينه سازي شيبهاي خاكریزهاي 

 متر متعين است. 13ارتفاع راه به ویژه تا 
كيلو گرم بر سانتيمتر مربع افزایش ضریب  1/3به ازاي هر ( 8-۱

 % ضریب ایمني پایداري خاكریز افزایش مي یابد.03چسبندگي حدود 
به ازاي هر یك درجه افزایش زاویه اصطكاك داخلي مصالح حدود  ( 8-0

 % ضریب ایمني افزایش مي یابد.1/1
% از هزینه هاي ۳% كاهش شيب ، 1به ازاي هر به طور ميانگين ( 8-4

 اجراي خاكریز با فرض ثابت بودن هزینه هاي حمل كاهش مي یابد.
با انجام توامان كاهش ارتفاع خط پروژه )با رعایت مفاد آیين  (8-1

( و بهينه سازي مقاطع عرضي ، 411نشریه شماره -نامه طرح هندسي راه

خاكي پروژه هاي راه  قابل  امكان كاهش مضاعف هزینه هاي عمليات

 تحقق مي باشد.
با كاهش احجام عمليات خاكریزي كه نتيجه آن استفاده كمتر از  (8-2

مصالح قرضه منابع طبيعي مي باشد، كاهش عوارض دراز مدت زیست 

 محيطي پروژه هاي عمراني متصور است.
درصد مصالح ریز دانه به خاكریز  ۱1تا  1با اضافه شدن حدود  ( 8-1

 ضریب اطمينان به ميزان قابل توجه افزایش مي یابد. ،
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 مراجع .9

 ۱03آیين نامه طراحی روسازی راههای آسفالتی ایران ، نشریه شماره  .1

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور

معاونت برنامه ریزی  310شرح خدمات همسان مطالعات راهها ، نشریه شماره  .2

 ریيس جمهورو نظارت راهبردی 
3. COTDUTO,D,P2003,Geotechnical-Eng.-PrincipelesPrintice-Hall,Newjerci,U.S.A,759pages 

امير محمد طباطبایي ، كامبير بهنيا، مكانيك خاك ، جلد دوم ، مهندسي  .4

 پي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم

 حميد رضا اشرفي ، اصول و مباني گود برداري و سازه هاي نگهبان ، .5

 انتشارات بهينه چاپ اول

امير محمد طباطبایي ، روسازي راه ، انتشارات مركز نشر دانشگاهي ، چاپ  .6

 سوم

 


