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 خالصه

ترین دیوار خاک مسلح، سازه انعطاف پذیر و مركبي است كه از سه عنصر اساسي خاک، مسلح كننده ها و پوشش دیوار تشکيل یافته است. عمومي

ه از تسمه های فلزی است كه با قرار گرفتن در فواصل معين در داخل خاكریز، منجر به حفظ پایداری آن در روش مسلح سازی توده خاک استفاد

آنها  مقابله با بارهای خارجي مي گردد. رفتار داخلي دیوار خاک مسلح در وهله اول وابسته به  خصوصيات خاكریز و مسلح كننده ها و اندركنش

جا به تاثير پارامترهای مقاومتي خاک نظير چسبندگي، زاویه اصطکاک داخلي و زاویه اتساع بر ی عددی است. در این مطالعه به كمک مدلساز

های فلزی بررسي شده است. نتایج این تحقيق نشان داد كه افزایش خصوصيات  مقاومتي خاک باعث جایي افقي دیوار خاک مسلح شده با تسمه

 .كاهش جابه جایي افقي دیوار مي شود

 

 اصطکاک داخلی، زاویه ، چسبندگی خاکجابه جایی افقی ،تسمه فلزی ،دیوار خاک مسلحلیدی: کلمات ک

 

 

  مقدمه .1

 
با وجود تواناایي هاای خااک هاا در بااربری و       .اولين مصالح بکار گرفته شده در ساخت و ساز های عمراني است ءخاک به لحاظ فراواني و ارزاني جز

باه هماين خااار از دیربااز      .های كششي از عمده ترین مشکالت خاک محسوب ماي شاود  يف بودن در برابر تنشضع، مقاومت در برابر نيروهای وارده

این تکنيک  .استفاده از افزدوني هایي نظير كاه كه باعث باال بردن توان كششي و برشي خاک مي شود برای مقابله با این ضعف در نظر گرفته شده است

مصاالح پليماری و یاا اليااف ابيعاي انجااو ماي شاود كاه در          ، فته و مصالح مقاومتری نظير تسمه ها و شبکه های فلزیامروزه با روش ها و متد های پيشر

استفاده از دیوار هاای خااک    .دیوار های خاک مسلح از جمله سازه هایي هستند كه از این تکنيک سود مي برند .اصطالح خاک مسلح خوانده مي شود

در این ميان ، باالتر و در عين حال رفتار بهتری نسبت به دیوار های متداول وزني یا بتن مسلح هستنداجرایي كمتر و سرعت دارای هزینه  مسلح كه معموالً

  .بيشتر جلب توجه كرده و كاربرد آن را افزون نموده است

نمود و اولين نمونه دیوار خااک مسالح دو ساال     این ایده را مطرح 1۳90هانری ویدال به سال  ،سال پيش بر مي گردد 03تاریخچه این دیوار ها به حدود

  [1].بعد توسط پراگنيرس در فرانسه اراحي و ساخته شد

 : از عبارتند آن اصلي های بخش و داشته  قرار پذیر انعطاف گروه دیوارهای در مسلح خاک دیوارهای
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 دهناد.  ماي  پوشاش  را دیاوار  خاارجي  وجاه  و هساتند  صال مت كنناده  مسالح  عناصر انتهای یک پوسته كه به عناصر مسلح كننده و قطعات ،خاكریز

 .خاكریز و مسلح كننده ها بر رفتار داخلي دیوار موثر است خصوصيات هر كداو از اینها مخصوصاً

ک ماي  ثر از   زاویه اصاطکاک داخلاي خاا   نها متأ، نيروی كلي الزو برای تعادل داخلي دیوار خاک مسلح ت1۳۳1 در سال[ ۱] براساس مطالعه روو و هو 

مقدار زاویه ثر ازأمت اًمتری نتيجه گرفتند كه حركت جانبي دیوار خاک مسلح شدید 9با مدل سازی یک دیوار  (1۳۳1همچنين آنها یک سال بعد )  .باشد

 .[0]خاک مي باشد اصطکاک داخلي

ثر در ات خاكریزمسلح مهمترین پارامتر ما  و خصوصيآنها نتيجه گرفتند  كه تيپ   انجاو شد. 1۳۳۳ در سال [4] توسط هلواني و همکاران مطالعه دیگری

 عملکرد دیوار خاک مسلح است. 

 با انجاو مطالعاتي دریافتند كه با كاهش زاویه اصطکاک داخلي  حركت جانبي دیوار افزایش مي یابد.  ۱330در سال [ 0]لينگ و همکاارن 

به مطالعه تاثيرات خصوصايات مقااومتي خااک بار رفتاار دیوارهاای خااک مسالح         با استفاده از مدلسازی عددی   ۱330در سال [ 9]همکاران  حاتمي و

جابه جایي جانبي دیوار مي تواند تا اندازه زیادی از  (  KP 0پرداختند. آنها نتيجه گرفتند كه برای خاكریزهای دانه ای با چسبندگي كم )حتي به اندازه 

   .بکاهد

تار دیوار های خاک مسلح با تسمه های پليمری و فلزی  پرداختند. آنها جهت به دست آوردن پارامترهای به بررسي رف ۱33۳در سال  [1] و همکاران دیاز

آنهاا بياان نمودناد كاه چسابندگي خااک نسابت باه زاویاه          های بيرون كشش اساتفاده نمودناد.   اندركنش خاک و تسمه، از آناليزهای برگشتي آزمایش

 ه زاویه اتساع تاثير بيشتری بر جابه جایي دیوار دارد.اصطکاک داخلي و زاویه اصطکاک داخلي نسبت ب

جا به جایي افقي تاثير پارامترهای مقاومتي خاک نظير چسبندگي، زاویه اصطکاک داخلي و زاویه اتساع بر به كمک مدلسازی عددی  ،در این مطالعه

 های فلزی بررسي شده است.دیوار خاک مسلح شده با تسمه
 

 

 مدلسازی عددی .2

 
سانتي متر    10صورت كرنش صفحه ای  و در الیه های به ضخامت  به   ،FLACمتر بوسيله نرو افزار 9ین مطالعه دیوارخاک مسلح  به ارتفاع در ا

 خصات مدل در ادامه آورده شده است.مش. استگردیده مدلسازی 
 

 

 پوشش دیوار .1.2

 
متر   1سانتي متر و اول و عرض  13به ضخامت  یوارهای واقعي به صورت  مربع شکل وهای بتني صليبي شکل بکار رفته در پوشش دپانل مطالعهدر این 

 .آورده شده است 1در نظر گرفته شده وسایر خصوصيات آنها در جدول  مدل رفتاری آنها ارتجاعي .مدلسازی شده است

 
 خصوصیات پانل بتنی  -1جدول 

 پارامتر مقدار

15000 MPa مدول ارتجاعي 

 سونضریب پوا 0.2

2500 kg/m3 جرو حجمي 

 
 

 

 های بتنی و خاکاندرکنش پانل .2.2
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استفاده شده  های اندركنشاز المان ،در مدلسازی، در سطح تماس این دو در سطح تماس پانلهای بتني و خاک به منظور شبيه سازی رفتار واقعي دیوار

خاک منظور شده  زاویه اصطکاک داخلي 0/۱، برابر با طکاک در سطح تماسزاویه اص. همچنين آمده است ۱در جدول . پارامترهای اندركنش است

  است.

 
 پارامتر ها اندرکنش پانل های بتنی و خاک -2جدول 

 پارامتر مقدار

1000 Mpa سختي نرمال 

1000 Mpa سختي برشي 

 زاویه اصطکاک در سطح تماس 24

 

 

 خاک .2.2

 
باشد كه شامل  پارامتر مي 0 دارای این مدل رفتاریمدل شده است. مدل رفتاری مور كلمب استفاده از و با  ن و ایزوتروپ گخاک  به صورت جسمي هم

د. در ساع )پارامترهای پالستيک(  مي باشضریب ارتجاعي و ضریب پواسون خاک )پارامترهای االستيک(، زاویه اصطکاک داخلي، چسبندگي و زاویه ات

ها ثابت در نظر گرفته شده و سایر پارامترها با توجه به هدف خواسته شده تغيير مي كنند. ک در همه تحليلاین مطالعه ضرایب ارتجاعي و پواسون خا

های همچنين قابل ذكر است كه وزن مخصوص خاكریز تا فاصله یک متری از پوشش دیوار به علت آنکه در اجرای خاكریز تراكم این قسمت با غلتک

ها این مقادیر ثابت است. مشخصات خاک مدل شده فواصل دورتر  كمتر در نظر گرفته شده و برای تمامي تحليل دستي و سبک انجاو مي گيرد نسبت به

 آورده شده است.  0در جدول 

 
 خصوصیات خاک -3جدول 

 پارامتر مقدار

50 Mpa مدول ارتجاعي 

 ضریب پواسون 0.3

1<x<10 0<x<1 
 جرو حجمي

1800 
kg/m3 

1580 
kg/m3 

 طکاکزاویه اص 36

5 kPa چسبندگي 

 زاویه اتساع 0

x   =فاصله از پوشش دیوار 

 

 

 تسمه .2.2

 
 .ارائه شده است 4 در جدول ها. سایر  خصوصيات هندسي و مقاومتي آنمدل شده اندمتر  4به اول و با مدل رفتاری ارتجاعي  ها تسمه
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 خصوصیات تسمه ها -4جدول 

 مقدار پارامتر

 Gpa۱13 مدول ارتجاعي

   Cm 0 عرض تسمه

 mm4   ضخامت تسمه

 KN133   مقاومت كششي نهایي

 N133  مقاومت فشاری نهایي

 %   13 كرنش در لحظه گسيختگي كششي

 

 

 اندرکنش خاک و تسمه .2.2

 
 آورده شده است. 0. این پارامترها در جدول است استخراج شده [1] و همکاران دیازمطالعه در این مطالعه پارامترهای اندركنش خاک و تسمه از 

 
 مشخصات اندرکنش خاک و تسمه -5جدول 

 مقدار پارامتر

ضریب اصطکاک ظاهری اوليه در اندركنش خاک 

 و تسمه

1.5 

 0.727 مينمم ضریب اصطکاک ظاهری در اندركنش
 MN/m2/m  1.6 سختي برشي در اندركنش خاک و تسمه

 
 

 

 بررسی نتایج تحلیل .6

 

  وارید یافق ییخاک بر جابه جا یچسبندگ ریتاث .1.6
گر و به منظور پي بردن به اهميت چسبندگي خاک بر رفتار دیوار خاک مسلح شده با تسمه های فلزی،  با ثابت نگه داشتن همه پارامترهای م ثر دی

 ثير  این پارامتر پرداخته شد. نتایج آن در زیر آورده شده است.كل خاكریز به مطالعه تأچسبندگي كيلو پاسکال برای  10و  0،13، 3مقدار  4استفاده از 

 
 تاثیر چسبندگی خاک بر جابه جایی افقی دیوار خاک مسلح شده با تسمه های فلزی -1شکل 

 

افزایش چسبندگي این كاهش در . افقي دیوار كاهش پيدا مي كند كل نه و جابه جایييشيجابه جایي ب ،با افزایش چسبندگي خاک  1با توجه به شکل 

كيلو پاسکال مي تواند  0كيلو پاسکال بسيار مشهود است و مي توان چنين نتيجه گرفت كه وجود چسبندگي در خاكریز حتي به ميزان  0به  3خاكریز از 
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ه ب % جا033سکال بيش از كيلو پا 0به 3نشان مي دهد كه با افزایش چسسبندگي خاک از  ۱ تا حدود زیادی جابه جایي افقي دیوار را كاهش دهد. شکل

 .جایي بيشينه دیوار كاهش مي یابد

 
 روند تغییرات جابه جایی بیشینه دیوار با افزایش چسبندگی -2شکل 

 
همچنان  .كيلو پاسکال است نشان مي دهد 0روند تغييرات جابه جایي بيشينه دیوار را نسبت به حالت مرجع كه در آن چسبندگي خاک برابر با  ۱شکل 

)نقااي كه  1كيلو پاسکال رخ داده است.  با وصل نمودن نقاط ماكزیمم در نمودار های شکل  0-3ره شد، باالترین ميزان شيب نمودار در فاصله كه اشا

رده حركت ك دیوار نيقطه به سمت پایاین ن  مي توان پي برد كه با افزایش چسبندگي خاكریز، در آن بيشترین جابه جایي افقي دیوار رخ داده است( 

تئوری فشار جانبي  نتيجه با این .ثر است نتيجه گرفت كه چسبندگي خاک عالوه بر تاثير بر ميزان جابه جایي افقي دیوار بر شکل آن نيز م توان. مياست

شود. در  اد ميیا بدون فشار جانبي ایج به خاار چسبندگي در باالی دیوار،  ناحيه كششي و ، در این تئوری،منطبق استمکانيک خاک كالسيک در 

 شده است. در مقابل چسبندگي خاكریز آوردهارتفاع نقاط ماكزیمم جابه جایي  9جدول 

 

 ارتفاع نقاط ماکزیمم جابه جایی در مقابل چسبندگی -6جدول 

 c) )Kpچسبندگي خاک  mارتفاع نقطه ماكزیمم جابه جایي 

3.75 0 

3 5 

2.25 10 

2.25 15 

 

 خاک بر جابه جایی افقی دیوار اخلیدتاثیر زاویه اصطکاک   .2.6

 
برای این پارامتر  43و  09، 04،  0۱جهت بررسي تأثير زاویه اصطکاک داخلي خاک بر جابه جایي افقي دیوار، این پارامتر متغير انتخاب گردید و مقادیر 

 نشان داده شده است. 0نتایج این بررسي در شکل  .در نظر گرفته شد

 
 طکاک درونی خاک بر جابه جایی افقی دیوار خاک مسلح شده با تسمه های فلزی تاثیر زاویه اص -3شکل 
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خاک منجر به كاهش جابه جایي افقي دیوار مي شود، همچنين با توجه به فاصله زیاد  داخليدهد كه افزایش زاویه اصطکاک نشان مي 0شکل 

-ين پایداری و كارایي دیوار مقدار حدی برای این پارامتر وجود دارد به گونهدرجه مشخص مي شود كه برای تام  04و  0۱نمودارهای مربوط به زوایای 

روند تغييرات جابه جایي بيشينه دیوار نسبت به حالت مرجع كه در  4های زیاد خارج از انتظار نيست. شکل بروز تغيير شکل ،ترينای كه برای مقادیر پای

درجه  04-0۱ان مي دهد، همچنان كه اشاره شد ، باالترین ميزان شيب نمودار در فاصله زوایای درجه است را نش 09آن زاویه اصطکاک خاک برابر با 

 رخ مي دهد

 

 
 خاک داخلیروند تغییرات جابه جایی بیشینه دیوار با افزایش زاویه اصطکاک  -4شکل 

 خاک بر جابه جایی افقی دیوار اتساعتاثیر زاویه . 2.6

 
برای زاویه اتساع   1۱و  1، 4، 3ک بر جابه جایي افقي دیوار، این پارامتر متغير انتخاب گردید و بدین منظور مقادیر جهت بررسي تأثير زاویه اتساع خا

 نشان داده شده است. 0منظور گردید.نتابج این بررسي در شکل 

 
 تاثیر زاویه اتساع خاک بر جابه جایی افقی دیوار خاک مسلح شده با تسمه های فلزی -5شکل 

 
وند تغييرات جابه جایي بيشينه دیوار را نسبت ر  9شکل ، افزایش زاویه اتساع خاک منجر به كاهش جابه جایي افقي دیوار مي گردد. 0 شکلجه به با تو

 درجه است را نشان مي دهد. 3به حالت مرجع كه در آن زاویه اتساع خاک برابر با 
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 یش زاویه اتساع خاک روند تغییرات جابه جایی بیشینه دیوار با افزا -6شکل 

 

 

 گیرینتیجه .7
خصوصيات خاكریز به عنوان بيشترین حجم تشکيل دهنده دیوار خاک مسلح در رفتار داخلي آن از اهميت بسزایي برخوردار است. یکي از مشخصه 

دار معيني تجاوز ننماید. لذا در این تحقيق، باشد كه به جهت حفظ كارایي، باید از مقهای اصلي رفتار داخلي دیوار خاک مسلح، جا به جایي افقي آن مي

 تأثير پارامترهای مقاومتي خاكریز بر روی جا به جایي دیوار بررسي شد و نتایج  زیر بدست آمد:

كيلوپاسکال بيشتر مشهود  0تا  3كند. مقدار این كاهش در افزایش از جایي افقي دیوار كاهش پيدا ميبا افزایش چسبندگي خاک، جابه .1

 باشد.% مي033كاهش جا به جایي بيشينه دیوار  در این حالتای كه ونهاست بگ

 كند.جایي افقي دیوار كاهش پيدا ميبا افزایش زاویه اصطکاک داخلي، جابه .۱

 كند.جایي افقي دیوار كاهش پيدا ميبا افزایش زاویه اتساع، جابه .0

زاویه اتساع كمترین تاثير را بر جابه جایي افقي دیوار دارد، به گونه ای پارامتر چسبندگي، زاویه اصطکاک داخلي و زاویه اتساع،  0در بين  .4

 درصدی جابه جایي بيشينه دیوار مي گردد. 01درجه برای زاویه اتساع تنها منجر به كاهش حدود  1۱تا 3كه افزایش از 

 نتایج به دست آمده از این تحقيق، با نتایج مطالعات پيشين همخواني دارد. .0
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