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 خالصه

 
یکی ازمشکالت اساسی درپلهای جاده ها نشست کوله پلهایی می باشد که برروی خاکهای سست  

قرار رگرفته اند. یکی از روشهای کاهش نشست کوله پلهای قرار گرفته برروی این خاکها مسلح 

عمق خاک  ٬ئوگرید می باشد. در این تحقيق اثر طول ژئوگریدژاستفاده از  زیرین با کردن خاک

وسختی ژئوگرید برروی نشست قائم وتغيير شکل جانبی کوله  مسلح شده باژئوگرید درزیر کوله

یک پل واقعی بااستفاده از نرم افزار المان محدود کوله  پل بررسی گردیده است. بامدلسازی

تحليلها انجام گرفته اند. نتایج تحليل نشان دهنده این است که افزایش طول Plaxis 2D دوبعدی 

ژئوگرید تا حد معينی باعث کاهش نشست قائم شده واز آن به بعد افزایش طول تاثير چندانی 

باافزایش طول ژئوگرید تغيير مکان جانبی کوله کاهش می  ٬برروی کاهش نشست ندارد.  اما

افزایش عمق خاک  ٬ژئوگرید نشان می دهد که ر عمق خاک مسلح شده بابررسی اث ٬یابد. همچنين

مسلح شده باعث کاهش نشست قائم وتغيير مکان جانبی می گردد. بررسی اثر سختی ژئوگرید 

ندانی افزایش سختی ژئوگرید تاثير چبرروی نشست قائم وتغيير مکان جانبی نشان می دهد که 

 مکان جانبی کوله به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. تغيير ٬اما ٬برروی نشست قائم نداشته

 

 Plaxis 2D ٬تغییر مکان جانبی ٬نشست قائم ٬کوله پل ٬کلمات کلیدی: ژئوگرید

 

 مقدمه .1

 

رای بنای فوقانی پل احداث می گردد به پایه های کناری پل که برای اج کوله پل

زمين وهم به عنوان اطالق می شود. کوله پل هم برای انتقال واکنش عرشه پل به 

دیوار حایل خاکریز جاده عمل می نماید. یکی ازمشکالت مربوط به کوله پل ها 

درراهها نشست آن برروی خاکهای سست زیرین می باشد. این نشست منجربه ایجاد 

ناهمواری درسطح راه می گردد که باعث ناراحتی استفاده کنندگان از راه می باشد. 

له پلها درراهها همواره مورد توجه مهندسين می باشد. یکی کنترل نشست کو ٬بنابراین

مجموعه ای ازشمعها می باشد. روی اجرای آن بر ٬از روشهای  کنترل نشست کوله پل

سازمان بزرگراههای ژاپن دونمونه آزمایش بامقياس واقعی را دردومحل مختلف ساخته 

این دونمونه توسط هارا  نمودند.انداه گيری  ا راوبا ابزارگذاری تغييرشکله

.  [1] بعدی مورد آناليز قرارگرفت2( بااستفاده ازالمان محدود 2004وهمکارانش )

 اندازه گيری های واقعی نشان داد.  نتایج تحليل هارا وهمکارانش تطابق خوبی را با

 ژئوسنتتيکها مصالحی مصنوعی وعمدتا ازجنس مواد پليمری هستند که به همراه زمين

اصالح نمایند. استفاده ازژئوسنتتيکها  گ( به کاررفته تا خصوصيات آن را)خاک وسن

 و قابليت زهکشی ٬درداخل خاک باعث تقویت واصالح برخی خصوصيات خاک مثل مقاومت برشی

برای افزایش مقاومت خاک به  شوند. یکی ازانواع ژئوسنتتيکها که فيلتراسيون می

 پلی پروپيلن با لبا ازپلی اتيلن یامی باشد. این مواد غا می رود ژئوگریدکار

 دانسيته باال ساخته می شوند. 

                                                           
 دانشگاه رنجان ٬استادیارگروه عمران 1
 مربی دانشگاه زنجان 2
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مصالح خاکی درتحمل کشش ضعيف هستند. باقراردادن الیه های ژئوسنتتيک درداخل خاک 

به وجود آورد که  می توان فقدان مقاومت کششی آن راجبران نمود وتوده خاکی را

ظرفيت باربری وتحمل کشش بهترازخاک معمولی عمل می نماید.  ٬ازنظر خصوصيات مقاومتی

ومت به بيرون اعالوه برعامل اصطکاک درمق ٬وقتی که ازژئوگرید درخاک استفاده می شود

ظرفيت باربری جانبی تيرکهای عرضی ژئوگرید نيزدرباالبردن مقاومت  ٬کشيده شدن ازخاک

ای تسليح خاک ساخت دیوارهای آن درمقابل بيرون کشيدگی موثرند. یکی ازکاربرده

کوله خاک مسلح خاک رابه  رای ساخت دیواریابحایل وکوله های خاک مسلح می باشد. 

بين الیه های آن ازورق های ژئوسنتتيک  و صورت الیه به الیه ریخته ومتراکم می کنند

نظيرژئوتکستایل وژئوگرید استفاده می کنند. این دیوارها جایگزین مناسب برای 

ها وکوله های بتن مسلح می باشند که به طوررایج استفاده می گردند. درطی دیوار

( برای سازه های تکيه گاهی پل GRSدهه گذشته تکنولوژی خاک مسلح شده باژئوسنتتيک)

مورد ازساز های نگهدارنده خاک مسلح 10و و. لی و [5 ,4 ,3 ,2]ها به کارگرفته شده است

. براساس معيارحداکثر نشست [4]رابررسی نمودندشده باژئوسنتتيک پل های مختلف 

که تمامی کوله ميليمتربررسی انها نشان داد  5و 10عمودی وجابجایی افقی به ترتيب 

وهلوانی  [2]دترت . های پل مسلح شده باژئوسنتتيک عملکرد رضایت بخشی را داشتند

اخته شده نمونه های آزمایشگاهی بامقياس واقعی ازکوله پلهای س [3]وهمکارانش 

ازخاک مسلح را آناليز نمودند ونتيجه گيری نمودند که این نوع دیوار دارای ظرفيت 

باربری باالیی می باشند. همچنين مشخص شد که مدل سازی دقيق سازه مسلح شده با 

 ژئوگرید آسان نبوده ومحدودیت هایی برای مدلسازی وجود دارد. 

محدود اثر طول ژئوگرید وسختی آن وعمق بااستفاده از روش المان های  ٬دراین تحقيق

خاک  مسلح شده برروی نشست قائم وتغييرمکان جانبی یک کوله پل واقعی مورد بررسی 

 قرارمی گيرد. 

 

 روش تحقیق .2

 

الیه هاای خااک در زیار و پشات  هندسه کوله پل مورد تحليل را نشان می دهد. 1شکل 

ژئوگرید در زیر کوله به صورت الیه ئوگرید مسلح شده اند. ژکوله پل با استفاده از 

خاک در محل کوله تا عمق مورد  ٬به صورتی که در مدل سازی ٬الیه کار گذاشته شده است

 .نظر برداشته شده و الیه های ژئوگرید و خاک به صورت الیه الیه کار گذاشته شده اند

 نشان داده اند. 2که در شکل  فرایند ساخت خاکریز به شرح زیر می باشد

متار از ساطح  3/1بستر ماساه ای تاا ارتفااع  ٬الف(بعد از ساخت زهکش های ماسه ای

ساانتيمتری  40ئوگرید با فاصله های ژاوليه زمين ساخته شد و درحين ساخت الیه های 

روز باه حاال خاود گذاشاته  150و بستر ماسه ای برای  ٬از یکدیگر کار گذاشته شدند

 شدند. 

سانتيمتر در روز ساخته شد وهمچنين الیه  10رعت سبا متر  7/1ب( خاکریز تا ارتفاع 

های ژئوگرید در فواصل مشخص جایگذاری گردیدند. پيش بارگذاری به همراه بستر ماسه 

  ٬متر ارتفاع از سطح اوليه زمين دارند. پاس از سااخت پايش بارگاذاری 3ای روی هم 

 روز به حال خود رها شد.  60خاکریز برای 

وله و قسمتی از پايش بارگاذاری باه انادازه طاول ژئوگریادها ج( خاک محل اجرای ک

برداشته شد و سپس ژئوگریدها به صورت الیه الیه اجرا گردیدناد. در باين الیاه هاای 

ارائاه شاده  1ژئوگرید از یک نوع خاک مناسب استفاده شد که خصوصيات آن در جادول 

متر پر  3ا تا ارتفاع کوله ساخته شده و در انتها خاکریز پشت کوله مجدد ٬است. سپس

 شد.

متری از سطح اوليه زمين پار  6/7سانتيمتر در روز تا ارتفاع 5د( خاکریز با سرعت 

متری از سطح زمين کار گذاشته شادند  6/4ولی الیه های ژئوگرید تنها تا ارتفاع  ٬شد

 روز به حال خود رها گردید.  400و سپس خاکریز به مدت 

روز باه  150متر از بخش فوقانی خاکریز برداشته شده و سپس خاکریز برای مدت  3ه( 

 حال خود رها شد. 

 سانتيمتر در روز ساخته شد. 5متر با سرعت  5/8و( خاکریز تا ارتفاع 

روز کولاه باه حاال  200عرشه پل بر روی نشيمنگاه کوله اعمال شده و برای  رز( با

 ی صورت گيرد. خود رها گردید تا تحکيم نهای
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وتعاداد الیاه هاای  ئوگریادژساختی  ٬با تغيير در فاکتورهایی نظير طول ژئوگریاد 

بر روی نشست و تغييار مکاان جاانبی کولاه بررسای اثرات آنها  ٬ئوگرید زیر کولهژ

در نظر  kN/m500متر و سختی نرمال پایه آنها 4/0ئوگریدها ژگردیده اند. فاصله بين 

طول مختلاف  4نيز بررسی گردیده اند. از  kN/m1500و 1000و دو سختی  ٬گرفته شده است

متار بارای  8و 2/6 ٬ 8/4 ٬ 2/3عماق  4متر برای بررسی اثر طول و از  25و  ٬21 ٬17 ٬11

و تغيير مکاان جاانبی اساتفاده  قائم ئوگریدها در نشستژ تسليح با بررسی اثر عمق

مدل سازي شده و مشخصات خاک در جدول  خاکریز با استفاده از مدل مورکلمبشده است. 

ارائه گردیده اند. بدنة کوله در آناليز االستيک خطي در نظر گرفته شاده اسات و  1

وزن مخصوص، مدول االستيسيته و ضریب پواسون آن به اندازه مقادیر طراحي بتن مسالح 

ادل در مدل سازی زهکش های ماسه ای از مقاطع مساتطيلی معا در نظر گرفته شده است.

عمود بر جهت محور پل به جای مقاطع دایروی زهکش ها استفاده شده است. بدین صاورت 

الماان ژئوگریاد بارای  که دبی عبوری دو مقطع معادل سازی شده باید برابر باشد. 

مدل سازی ژئوگریدها در نظر گرفته شده و رفتار آنها االستوپالستيک فرض شاده اسات. 

نقطاه گاوسای اسات  12گرهی که شاامل  15مان مثلثی در مدلسازی المان محدود از ال

محاسبات در تمام فازها توسط تحليل تحکيم انجام شده اسات ، استفاده گردیده است. 

ظر گرفتاه شاود .  تا از بين رفتن فشار آب منفذی در طی زمان و نشست تحکايم در ن

پروسة ساخت و تحکيم   ٬فاز تحليلی تحکيم صورت گرفته است ، و در کل 37محاسبات در 

تحليال هاا باه صاورت دو بعادی باوده وباا  روز به طول انجاميده است. 1380کوله 

ام گرفتاه جاته اند وهدف تحليل های انانجام گرفPlaxis 2D  [6]استفاده از نرم افزار 

ئوگریاد باوده ژمحاسبه نشست قائم و تغيير مکان جانبی در کوله پل مسلح شاده باا 

ضربه وترمز محاسابه   ٬زنده ٬بر کوله با در نظر گرفتن بار مردهبارهای وارد است. 

در بررسی اثر طول ژئوگریادها وعماق نشان داده شده است.  3گردیده اند که در شکل 

 ٬ی مدلساازیجاستفاده گردیده است. جهت اعتبار سن kN/m500تسليح شده از سختی پایه 
ه مقایساه گردیادنتایج مدلسازی کوله پل بر روی شمع با اندازه گيری هاای واقعای 

مقایسه مقادیر نشست قائم اندازه گيری شده ومدلسازی شاده را نشاان  4 . شکل [2]اند

 قبول مدلسازی می باشد.  لکه بيانگر دقت قاب ٬می دهد

 
 کوله: مشخصات خاک مورد استفاده در خاک زیر و خاکریز پشت 1جدول 

زاویااااه  مشخصات

اصاااطکاک 

داخلاااای 

 )درجه(

چساابندگی 

(2KN/m) 

ضااااریب 

 پواسون

 

ماااااااااااادول 

 (2KN/mاالستيسيته)

چگااااالی 

غياااااار 

اشااااباع 

(3KN/m) 

چگااااالی 

 اشباع

(3KN/m) 

 21 19 3000 3/0 1 35 مقدار

 

 
 : هندسه کوله پل مسلح شده توسط ژئوگرید1شکل 
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 : فرایند ساخت کوله مسلح شده با ژئوگرید 2شکل 

 
 : بارهای اعمال شده بر روی کوله3شکل 

 

 

 )الف( ماکزیمم نشست سطح اوليه زمين
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 )ب( حداکثر تغییر مکان سر شمع ها

مقایسه نتایج آنالیز و مقادیر اندازه گیری شده )صحت سنجی( ، )الف( ماکزیمم نشست : 4شکل

 سطح اولیه زمین ، )ب( حداکثر تغییر مکان سر شمع ها

 

 

 هانتایج تحليل  .3

در طول فرایند  به ترتيب تغييرات نشست قائم و تغيير شکل جانبی کوله پل 6و 5شکل 

 ٬. همانگونه که مالحظه می گرددنشان می دهندژئوگرید  ساخت را برای انواع طولهای 

متر بيش از سایر طولهاست که دليل آن می 11نشست قائم کوله مربوط به طول ژئوگرید 

 ٬دها و رخ دادن برش پانچ در زیر کوله باشد. همچنينتواند کم بودن طول ژئوگری

از نظر  ٬هم برابر است. با اینحال امتر ب 25و 21و 17مقدار نشست مربوط به طولهای 

متری  17نتایج نشان دهنده این است که استفاده از طولهای  ٬تغيير شکل جانبی کوله

 متر دارد.  25و 21سانتيمتر بيشتر از دو طول  5تغيير شکلی به اندازه 

 

 :طول ژئوگرید(B: حداکثر نشست قائم در زیر کوله پل مسلح شده با ژئوگرید )5شکل 
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 : تغيير مکان جانبی کوله پل مسلح شده با ژئوگرید6شکل 

نيز نشان دهنده اثرعمق تسليح بر روی نشست قائم و تغيير شکل جانبی  8و  7شکل

متر وسختی پایه  21کوله می باشد. این نتایج مربوط به ژئوگریدهایی با طول 

kN/m500 با افزایش عمق خاک مسلح شده با  ٬می باشند. همانگونه که مالحظه می گردد

حداکثر نشست قائم در  ٬الیه ژئوگرید( 20متر )8متر به  2/3در زیر کوله از  ژئوگرید

سانتيمتر کاهش می یابد. همجنين افزایش عمق تسليح باعث کاهش تغيير  44زیر کوله 

 سانتيمتر می شود. 4مکان جانبی به اندازه 

 

 اک مسلح شده(: عمق خH: حداکثر نشست قائم در زیر کوله پل مسلح شده با ژئوگرید )7شکل 
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 : تغيير مکان جانبی زیر کوله پل مسلح شده با ژئوگرید8شکل 

 3 ٬برای بررسی اثر سختی نرمال ژئوگرید در نشست قائم و تغيير مکان جانبی کوله پل

مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحليل ها  kN/m500و  100و 1500مختلف  یسخت

متر در نظر گرفته شده است. نتایج 2/6متر و عمق خاک مسلح شده  21طول ژئوگرید 

که به ترتيب تغييرات نشست قائم وتغيير مکان  10و  9این تحليل ها در شکل های 

ه که جانبی را برای سختی های مختلف نشان می دهند ارائه گردیده است. همانگون

تاثير چندانی kN/m1500به kN/m500افزایش سختی نرمال ژئوگریدها از  ٬مالحظه می گردد

تغيير مکان جانبی با افزایش سختی کاهش  ٬در کاهش نشست قائم نداشته است. اما

 5تغيير مکان جانبی  ٬واحد در سختی ژئوگرید 1000به طوری که افزایش  ٬یافته است

 است.  % کاهش یافته45سانتيمتر یا 

طول ژئوگریدها وعمق خاک مسلح شده با  ٬بررسی پارامترهای سختی نرمال ژئوگرید

ژئوگرید نشان می دهند که موثرترین عامل در کاهش نشست قائم کوله عمق خاک مسلح 

% کاهش 88سانتيمتر یا  44متر از آن نشست کوله  8/4شده می باشد که با افزایش 

 ٬موثر ترین عامل در کاهش تغيير مکان جانبی ٬اماسانتيمتر می رسد.  6یافته و به 

واحد افزایش در سختی نرمال حداکثر تغيير  100سختی نرمال ژئوگرید است که با 

 % کاهش می یابد. 45مکان جانبی کوله 

 

 

 

 سختی مختلف 3: حداکثر نشست قائم در زیر کوله پل مسلح شده با ژئوگرید با 9شکل 
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 سختی مختلف 3مکان جانبی زیر کوله پل مسلح شده با ژئوگرید با : حداکثر تغيير 10شکل 

 

 نتيجه گيری .4

 
 نتایج گرفته شده از این تحقيق را می توان به شرح زیر خالصه نمود:

  ئوگرید پس از خارج شدن ازمحدوده پانچ تاثيری در کاهش نشست ژطول

 کوله ندارد.

  کاهش نشست کوله افزایش بيش از حد سختی نرمال ژئوگریدها تاثيری در

 نخواهد داشت.

 .موثرترین عامل در کاهش نشست کوله عمق خاک مسلح شده می باشد 

  موثرترین عامل در کاهش تغيير مکان جانبی کوله افزایش سختی ژئوگرید

 است.
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