
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

PHN10103710527 
های خاکی غیر اشباع نالیز پایداری شیروانیآ  

  

 2،فضل اله سلطانی1مهردادتاج آبادی پور

انشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیالت تکمیلی د -1

 صنعتی کرمان

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرماناستادیار -2

 
1M.tajabadipoor@student.kgut.ac.ir 

Soltani.fazlollah@yahoo.com2 

 
 خالصه

بسياری از پروژههای عمرانی در شرایطی انجام می شوند که وضعيت خاک متغيراست 

وخاک به صورت کامال خشک ویااشباع نيست عمال خاک در حالت غير اشباع است .این 

درحالی است که مکانيک خاک کالسيک خاک را به صورت دو فاز کامال خشک ویا اشباع 

 وضعيت این در خاك رفتار بودن پيچيده دليل به غيراشباع خاك مکانيکدر نظرمی گيرد 
 ها خاك گونه این رفتار مطالعه اهميت روست. روبه فراوانی هاي ناشناخته با

یکی از عوامل مهم وقابل تامل بررسی پایداری شيروانی  باشد. مي ضروري بسيار

وبادرنظرگرفتن رفتارتوام هرسه  های خاکی در حالت دوبعدی )شرایط کرنش مسطح (

فازخاک برای ناحيه غيراشباع است در این مقاله سعی شده پارامترهای مهم دخيل 

در پایداری شيروانی در حالت غير اشباع برسی شوددر این راستا به مطالعه 

پرداخته شده است ودرانتها به  SLOPE/W موردی با استفاده از نرم افزار 

 اطمينان در درصدهای مختلف رطوبت پرداخته می شود. مقایسه وتحليل ضریب 

 

 SLOPE/W پایداری شیروانی،،مکش خاک،  برشی مقاومت خاک غیراشباع ،: کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه .1

 
 تحليل اشباع غير خاك وجود بدون ژئوتکنيکی هاي سازي مدل از بسيارياز دیرباز تاکنون 

 شده پر خالی فضاي (اشباع کامالا  خاکهاي بخش دو خاك، مکانيک در معمول هاي تئوريشدندو  می

 تعداد حاليکه در .گيرند می بر در را ،)هوا توسط شده پر خالی فضاي) خشک کامال و)آب توسط

 این در .شوند می شامل را اشباع نيمه خاکهاي داراي مناطق ژئوتکنيکی، مسائل از زیادي

 که حاليست در این .است شده پر آب و هوا از مخلوطی توسط خاك ذرات بين خالی فضاي ها خاک
 . دارد خشک، کامالا  یا و اشباع کامالا  خاکهاي با زیادي تفاوت اشباع نيمه خاکهاي رفتار

 پيشرفت باعث که است شده انجام غيراشباع هاي خاك روي بر بسياري مطالعات اخير دهه دو در
 تعریف براي اشباع خاك مدل .است شده زیست محيط و کشاورزي ژئوتکنيک، در توجهی قابل

 خاك براي اما .است مفيد ماند، می باقی نشت آزاد سطح زیر در هميشه که خاك از اي ناحيه
 قابل شوند، می اشباع جزئی طور به تحليل و تجزیه طول در ها آن نقاط برخی که هایی

 به منجر اشباع غير ناحيه براي اشباع مدل از استفاده مثال عنوان به.نيست استفاده

 خواهد نشت مسأله در واقعی غير نشت آزاد سطح نتيجه در و جریان مقدار کردن برآورد زیاد
 -اشباع هاي مدل باشند، داشته وجود واقعيت در است ممکن که مسائلی به توجه با .شد

 خاکریزها پایداري بررسی در.رسند می نظر به برتر اشباع صرفا هاي مدل به نسبت غيراشباع
 نوع هر مقاومتی پارامترهاي توان می است معمول که طور آن ژئوتکنيک، مهندسی حوزه در

 اطمينان ضریب و تعيين آزمایشگاه در آن کوبيدگی ميزان و رطوبت درصد حسب بر را خاك

 این به توجه این وجود با .کرد محاسبه خاکریز درآن آزمایشی لغزش سطح یک روي را پایداري

 در نه خاك وضعيت که است خاصی شرایط خاکریزها، احداث شرایط که است اهميت حایز نکته
 قرار غيراشباع شرایط وضعيت در عمالا  و واقعاا  ،بلکه باشد خشک حالت نه در و اشباع حالت

 . باشد داشته

 مقادیر غيراشباع، خاك تئوري اساس بر خاکریزها این پایداري تحليل در جهت، این از

 خاك شرایط در مقادیر این از متفاوت ي شدید طور به بعضاا  محاسبات در درگير ي پارامترها
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 حفره آب فشار تغييرات نقش غيراشباع خاکهاي در عوامل این ترین مهم از . است وخشک اشباع

 که است دیگر ي سو از ماتریسی مکش از حاصل ومقاومت ، سو یک از اي ه حفر هواي فشار و اي

 .است زمان و اشباع،نفوذپذیري درصد چون مختلفی، عوامل تابع و متغير بسيار مقادیرآنها
 تشکيل ریزدانه خاکهاي از که هاي شيروانی مورد در ویژه به شرایط اینرو  لذا ازاین

 کاهش بر عالوه سطحی، هاي الیه در اشباعی درجه افزایش با زیرا .بود خواهد بحرانی است، شده

 در جز به .یابد می کاهش اي مالحظه قابل ميزان به نيز خاك برشی مؤثر،مقاومت هاي تنش
 خاك در را اي پيوسته هم به منافذ اي حفره است،هواي واحد به نزدیک اشباع درجه که مواردي

 به توجه عدم می گردد. متمرکز ها دانه تماس نقاط اطراف در اي حفره آب و دهد می تشکيل
 به منجر باال پالستيسيته داراي هاي رس براي بخصوص موارد برخی در سطحی الیه هاي در مکش

ارزیابی مقاومت برشی خاک در آناليز پایداری سدهای  .است شده شيروانی در گسيختگی

خاکی ،سازه های زمينی، شيب های طبيعی و بسياری از مسائل ژئوتکنيکی دیگر حائز 

دسی اهميت می باشد. رفتار یک خاک غيراشباع شدیدا به اندازه حفرات و توزیع هن

آنها بستگی دارد . در خاک اشباع مقاومت برشی خاک از رابطه ساده کولمب تعيين 

می شود. مقاومت برشی خاک اشباع به متغير تنش موثر بستگی دارد در حاليکه 

مقاومت برشی خاک غيراشباع به متغير های حالت تنش)ماتریس مکش و تنش نرمال 

 خالص( وابسته است.

 
 غیراشباع خاکریزهاي پایداري و غیراشباع خاکهاي نظریه 2.     

 

 تحقيقات تاکنون و شده آغاز 1960 دهه سالهاي حدود از خاکها غيراشباع وضعيت بررسی

 نظر از . است شده انجام آن مورد در نظري و آزمایشگاهی،محاسباتی صورت به متعددي
 هاي پروژه خاص شرایط در آنها به مربوط ي ها آزمایش نتایج و تئوریها این نيز کاربردي

 در توان می را تحقيقات این از هایی نمونه. است گرفته قرار ارزیابی و تحليل مورد اجرایی

 شده ارائه زمينه این در که متعددي مقاالت و [1 ] غيراشباع خاکهاي مکانيک کتاب

 قابل خاك آن در تنش حالت عبارات توسط خاك، مکانيکی رفتار اساساا  .کرد اند،مشاهده

 حالت متغيرهاي به موسوم متغيرها، از معينی ترکيبات شامل نيز تنش حالت و است توصيف

 به وابسته عمدتا آنها تعداد و بوده خاك فيزیکی خواص از مستقل ها متغير این . است تنش

 تنش حالت متغير یک ترزاقی، مؤثر تنش مثال عنوان به .است خاك دهنده تشکيل فازهاي تعداد

  است اشباع خاکهاي مکانيکی رفتار توصيف جهت

 خاکهاي مؤثر تنش رابطه بسط عنوان به غيراشباع خاکهاي براي مؤثر تنش رابطه یک ارائه
 داشتند سعی آنها از بسياري راستا این در و بوده پژوهشگران نظر مد قبل سالها از اشباع،

 با را ترزاقی مؤثر تنش معادله همان دیگر عبارتی به یا و یکتا تنش حالت متغير یک که

 رفتار توصيف براي. برند بکار نيز غيراشباع خاکهاي براي آن، در تغييراتی ایجاد

 حالت متغير دو حداقل آن، دهنده تشکيل فازهاي تعداد به توجه با غيراشباع خاك مکانيکی

 دوتایی هرترکيب که رسيدند نتيجه این به فراوان تحقيقات از پس دانشمندان .است الزم تنش

 ]کرد استفاده منظور این براي توان می را  )wu – au(و ) wu –σ (  ،)au–σ(تنش حالت متغير سه از

 نرمال تنش ترتيب به که است شده استفاده )wu – au(و ) au–σ(،متغير دو از حاضر مطالعه در2 .[

 .می شوند ناميده ماتریسی مکش و خالص
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افت. اهميت مکش گياه گسترش ی-آب-تئوری مکش خاک عمدتا در ارتباط با سيستم خاک

خاک در رابطه با رفتار مکانيکی خاک های غيراشباع نسبت به مسائل مهندسی در 

مطرح شد. مکش خاک عموما به عنوان انرژی آزاد آب  Croney and Colemanتوسط 1948سال 

می تواند توسط فشار بخار جزئی آب خاک  خاک مطرح می شود. انرژی آزاد آب خاک

اندازه گيری شود. رابطه ترمودیناميکی مکش خاک و فشار جزئی بخار آب منفذی به 

 صورت زیر نوشته می شود:

)1( 

0 0

ln( )v

w v v

uRT

v w u
    

 :مکش کل یا مکش خاک که 

R (8.31432گاز): ثابت  

Tدمای واقعی بر حسب کلوین: 

0wvحجم مشخصه آب یا معکوس دانسيته آب : 
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vwجرم مولکولی بخار آب : 

vuفشار جزئی بخار آب منفذی : 

0vu :فشار اشباع بخار آب بر روی سطح صاف آب خالص در دمای مشابه 

 

ماتریس یا مولفه موئينگی انرژی آزاد در عبارات مکش از اندازه گيری فشار جزئی 

بخار آب در تعادل با آب خاک نسبت فشار جزئی بخار آب در تعادل با یک شاخص حالل 

اسمزی انرژی آزاد در  در ترکيب با آب خاک نتيجه می شود. از سوی دیگر مولفه

عبارت مکش، معادل با فشار جزئی بخار آب در تعادل با یک شاخص حالل ترکيب شده 

با آب خاک نسبت به فشار جزئی بخار آب در تعادل با آب خالص آزاد می باشد. مکش 

یا انرژی آب خاک، معادل با مکشی است که از اندازه گيری فشار جزئی بخار  *کل

اخص حالل ترکيب شده در با آب خاک نسبت به فشار جزئی بخار آب آب در تعادل با ش

در تعادل با آب خالص آزاد حاصل شود. تعاریف باال بيان می کند که مکش کل معادل 

مولفه های انرژی آزاد  *انرژی خاک است در حاليکه ماتریس مکش و مکش اسمزی

 هستند:

)2( ( )a wu u     

 مکش کل یا انرژی آزاد آب خاک : 

( )a wu uماتریس مکش : 

auفشار هوای منفذی : 

wuفشار آب منفذی : 

مکش اسمزی : 
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ارائه یک رابطه تنش موثر برای خاک های غيراشباع به عنوان بسط رابطه تنش موثر 

خاک های غيراشباع، از سال ها قبل مدنظر پژوهشگران بوده و در این راستا 

بسياری از آنها سعی داشتند که یک متغير حالت تنش یکتا و یا به عبارتی دیگر 

ا ایجاد تغييراتی در آن، برای خاک های همان معادله تنش موثر ترزاقی را ب

رابطه تنش موثر را برای خاک  1959در سال  Bishopغيراشباع نيز به کار برند. 

 اشباع به صورت زیر معرفی نمود

                                                                         

                                                                         

                            
( ) ( )a a wu u u                               

                                                                         

 
                                                   

(3) 

 : به ترتيب تنش کل و تنش موثرو که 

auفشار هوای منفذی : 

wuفشار آب منفذی : 

 است 1و 0 : پارمتری وابسته به درجه اشباع خاک و عددی بين. 

ولمب و اصل تنش ک-در ابتدا یک معادله مقاومت برشی بر اساس معيار گسيختگی موهر

 برای خاک غيراشباع معرفی شد:  Bishopموثر 

                                                                         
                                                               

                                           [( ) ( )]tanf a a wc u u u        

                                                                         

          (4)          

Fredlund at el.(1987)  بر پایه مطالعات گسترده خود رابطه را برای بيان مقاومت برشی

شباع با استفاده از دو متغير حالت تنش، تنش نرمال خالص و ماتریس خاک های غيرا

 .مکش پيشنهاد کردند
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( ) tan ( ) tan b

f n a a wc u u u                                                 

                                                                         

   (5)                                                                     

                                                                      

cکه   محل تقاطع پوش گسيختگی بر روی محور تنش برشی، جائيکه تنش نرمال خالص :

 و ماتریس مکش در لحظه گسيختگی برابر صفر می باشد.

( )n au  متغير تنش نرمال خالص بر روی سطح گسيختگی در لحظه گسيختگی : 

زاویه اصطکاک داخلی مربوط به متغير تنش نرمال خالص : 

( )a wu uماتریس مکش بر روی سطح گسيختگی در لحظه گسيختگی : 

bزاویه نشان دهنده نرخ افزایش مقاومت برشی نسبت به ماتریس مکش : 

 

 سدهای خاکی  شیروانی شیب پایداري در خاك بودن اشباع غیر اثر          .5

 

 براي پایداري مقدار خاکی، شيبهاي پایداري ضریب تعيين جهت متداول هاي تحليل اساس بر
 خاك برشی مقاومت مختلف، هاي الیه در مؤثر تنش از تابعی شيب، هندسه بر عالوه ها شيروانی

 از نظر صرف که است حالی در این .باشد می آن نفوذپذیري و خاك در آب حرکت شرایط همچنين و

 و مؤثر تنش تعيين شرایط تفاوت 1 جدول در .ه استشد ذکر پارامترهاي سایر شيب، هندسه

 خاکهاي روابط در .است مشاهده قابل اشباع نيمه و اشباع کامالا  شرایط در خاك برشی مقاومت

 .است اشباع درجه از λپارامترتابعی نيمه اشباع

 

 [1]اشباع نیمه و اشباع خاکهاي در برشی مقاومت و مؤثر تنش تعیین روابط - 1 جدول

 
  

 موردي مطالعه        .6

 
ارزیابی وبررسی پارامترهای مختلف درميزان پایداری شيروانی با  منظور به

صات فيزیکی ( با مشخ1خاک ریزی)شکل  SLOPE/W (Geo-Slope)استفاده از نرم افزار

 وهندسی زیر مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

 مشخصات هندسی :

 )قائم به افقی ( 3√به 1، شيب 50m، عرض 26mارتفاع 

 

 مشخصات فيزیکی :

γ=18kN /m3  γ sat =  19/2 kN /m3  ɸ =35.2   c=9.8 
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مشخصات خاک ریز مورد مطالعه 1شکل  

 

پایداری شيروانی خاکریز با مشخصات  SLOPE/Wبا استفاده از نرم افزار پایداری 

ذکر شده ابتدا در دو حالت خشک واشباع مورد بررسی قرارگرفت که دراین راستا 

( 2حاصل شد.)شکل 0.815و1.702به ترتيب  janbuضرایب اطمينان  با استفاده از روش 

مشاهده می شود که ضریب اطمينان در حالت خشک به دليل افزایش مقاومت برشی 

ودرحالت اشباع ضریب زیادتر از حالت اشباع است که در واقع امری بدیهی است 

روانی ها ياطمينانی غيرقابل قبول به ما می دهدوباید از روش های پایدارسازی ش

دقيق تر ضرایب اطمينان در برای تحليل وبدست آوردن نتایج استفاده کنيم.

 درصدهای رطوبت وزمان های مختلف مورد بررسی قرار می گيرد.
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 ( سطوح گسیختگی در حالت خشک واشباع2)شکل

 

 

 

 
 ( ضرایب اطمینان دردرصدهای رطوبت مختلف3)شکل

 برحسب درجه(.F .S)اطمينان  ضریب تغييرات  ، مشاهده می شود3 همان طور که در شکل 

 70 سمت به % 97 از اشباع درجه کاهش با باتوجه به  نمودارفوق است شده ترسيم ( Sr) اشباع
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 تأثيرمکش از ناشی توان می را امر این علت .یابد می افزایش محاسباتی اطمينان ضریب ،%

 خاك برشی مقاومت و استحکام افزایش خاك،سبب یک ساختار در مکش وجود زیرا دانست ماتریسی

 این و یافته افزایش خاك در موجود ماتریسی مکش اشباع، درجه کاهش با بنابراین .شود می
 می خاکریز پایداري اطمينان ضریب افزایش نتيجه در و خاك برشی مقاومت بهبود سبب پدیده

 اي حفره هاي فشار زمان،از گذشت با و ساخت پایان از پس که این به توجه با فی طر از.شود

 شود. می کاسته

 

مقادیرعددی ضرائب اطمینان محاسبه شده ازروش های مختلف  :2جدول شماره                  

 موجود در نرم افزار     

 

 
  

( می توان به این نتيجه رسيد که روش جانبو کمترین 1باتوجه به جدول شماره )

ميزان ضریب اطمينان وهچنين روش مورگان اشترن وجی ال ای مقادیر بيشتری رادر 

مقایسه باسایر روش ها ارائه می دهد.می توانيم در جهت اطمينان برای مدل کردن 

گيریم وروشی که کمترین ضریب اطمينان از جندین روش بهره بGeo-slopدر نرم افزار 

را نسبت به سایر روش ها می دهد استفاده کنيم دراین مقاله از روش جانبو برای 

 تحليل وآناليز استفاده شده است.

درانتها باتوجه به اینکه ضریب اطمينانی غير قابل قبول درحالت اشباع داریم  

رابرای KN 5بارثابت  ازروش ميخ کوبی استفاده می کنيم .که دراین حالت

 2KN/M 106 کردیم ومقداراصطکاک پوسته ی ناحيه گيرداری برابربا بهرنيلينگ انتخا

درنظر  1وضریب اطمينان ناحيه گيرداری برابربا mm 150،قطرناحيه گيرداری برابر

درجه مقدارضریب 45وزاویه  6mگرفتيم. که بااستفاده از ميخ هایی به طول 

افزایش دادیم وبرای تاثير زاویه ميخ ها برروی ضریب اطمينان  1.2اطمينان را تا 

 ،بادرنطر گرفتن شيروانی در حالت خشک آن را برای زوایا مختلف بررسی می کنيم.

 

 

 :مقادیرعددی ضرایب اطمینان برحسب زوایای مختلف میخ3جدول شماره

 

90 80 60 45 40 30 0 Angle 

 

1.806 1.811 1.820 1.827 1.829 1.832 1.819 F.S 

  

درحالت  (ضریب اطمينان 

 ) اشباع

درحالت (ضریب اطمينان 

 )خشک

 روش آناليز برنامه

0.907 1.811 Morgenstern-price 

0.839 1.718 ordinary 

0.892 1.816 bishop 

0.815 1.702 Janbu 

0.905 1.811 Janbu generalized 

0.910 1.815 GlE 
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 سطوح گسیختگی بادرنظرگرفتن زوایا مختلف میخ 4شکل

 

درجه مقدارضریب 45با توجه به جدول مشاهده می شود که برای زوایای کمتراز 

وبرای زوابای بيشتراز  درجه مقدارکمتری دارد 0اطمينان زیادشده ودرزاویه 

درجه مقدارضریب اطمينان کمترشده است. ازمالحضه شکل سطوح گسيختگی به این 45

نتيجه پی می بریم که مقدارزوایا با توجه به سطح بحرانی تعيين می شوندومی 

توانيم یک نتيجه ی واحد برابر یک زاویه درنظربگيریم پس مقدارزاویه وطول ميخ 

ختگی بحرانی توسط مهندس طراح بدست می آیندکه بستگی به ها باتوجه به سطح گسي

قضاوت طراحی مهندس طرح دارد.البته الزم به ذکر است که مقدار زاویه وطول ميخ 

 ها به سایر عوامل دیگرهمچون شرایط خاکریز،ماشين آالت و... بستگی دارد.
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در خاک های غيراشباع پامتر بسيارمهم مقاومت برشی است که تابع از درجه اشباع 

می باشدوروابط آن بسيارپيچيده وکامال متفاومت  باروابطی است که در  حالت 

 اشباع نيمه شرایط در نيز خاکی هاي شيب پایداري شرایط اینرو ازاشباع می گيریم .  
 داشت. خواهد متفاوت وضعيتی

 افزایش نيز و خاك بيشتر استحکام سبب غيراشباع خاك ساختار در ماتریسی مکش وجود      

 درساختار موجود ماتریسی مکش خاك، اشباع درجه کاهش با همچنين.می شود خاك برشی مقاومت

 در بنابراین یابد. می نيزافزایش پایداري اطمينان ضریب بنابراین و شود می بيشتر آن

 احداث از پس .است افزوده ها تحليل دقت بر پایداري درمحاسبات هوا فشار گرفتن نظر

 پدیده این .یابد می افزایش پایداري اطمينان ضریب بيشتر، هاي ن زما گذشت با و خاکریز

 کاهش با همچنين .باشد زمان گذشت اثر در اي حفره آب فشار و محوفشارهوا دليل به تواند می

 پس بالفاصله و ساخت حين شرایط در بخصوص)خاکریز پایداري اطمينان ضریب خاك، نفوذپذیري

اغلب طراحان  ،استفاده ازروش ساده شده بيشاب را به سبب  .یابد می نيزکاهش )آن از

سهولت محاسبات ودارابودن دقت کافی، برسایر روش ها ترجيح می دهند .براساس 

تحقيقات ویتمن وبيلی ،خطای موجود در روش شاده شده بيشاب در مقایسه باروش های 

ذکر است که در  درصد است .شایان2درصدوبه طور معمول 7دقيق تر وپيچيده ،حداکثر

روش های پيچيده تر جانبو ،اسپنسرمورگان اشترن وپرایس ، کليه نيروهای کناری 

قطعات در انجام محاسبات ملحوظ شده واز تعادل نيروهادردوجهت وتعادل 

 [3]لنگرهااستفاده می شود.
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