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 خالصه
 

 شيرواني و نگهبان دیوار مانند ژئوتكنيكي سازه هاي در مسلح هاي خاك از استفاده
 روشهاي گسترش، این در نتيجه است. هكرد پيدا گسترش سرعت به اخير سالهاي در خاكي

 در اند. شيروانيهایافته توسعه مسلح خاك سازه هاي طراحي و تحليل جهت مختلفي
 از قبيل شيب هندسي مشخصات محل، خاك كم مقاومت قبيل از دالیلي به موارد از بسياري

 و ازيسمقاوم به نياز ، شيرواني بر روي بارگذاري یا و زیاد خاكریزي تند، ارتفاع
قره پشتلو واقع در  –دارند. بخشي از مطالعات بهسازي محور زنجان  تسليح یا

-محدوده شمالغربي شهر زنجان، شامل احداث واریانت جدید بر رودخانه ارمغان

متري همراه با  6دهانه  5باشد كه شامل یك پل آبرویي طاقي خانه زنجان مي

متري روي  14عد از آن و خاكریزي هاي نسبتًا عميق قبل و بخاكبرداري و ترانشه

در پژوهش حاضر  نقش ژئوسنتتيكها در پایدارسازي و كاهش هزینه  باشد.آن مي

هاي اجرایي خاكریز در ارتباط با پروژه پل طاقي ارمغان خانه زنجان بررسي 

 پل روي خاكریز مسلح شده است. تحليل پایداري به روش استاتيكي و دیناميكي بر
 كامل خطي غير دیناميكي و موثر تنش روش به تحليلها گردید. انجام نهطاقي ارمغان خا

با شد.  استفاده Geoslope محدود المان نرم افزار از این منظور به گرفت. صورت

و  Geoslope  كامپيوتريهاي  و برنامههاي معمول طراحي  استفاده از روش

TNXSlope،  ك غير مسلح و مسلح خاكریز در حالت خاآناليزهاي پایداري و رفتار

تحت اثر نيروهاي استاتيكي  پس از بارگذاريحين ساخت و شده با ژئوگرید در 

همچنين مزایا و معایب هریك از روشها  مورد تجزیه و تحليل قرارگرفته است.

اقتصادي قرار گرفته  -براي طرح پل طاقي موضوع بحث مورد بررسي و ارزیابي فني

لحاظ فني و اقتصادي براي ساخت پل طاقي است. در نهایت گزینه برتر از 

 ارمغان خانه ارائه شده است.

 

 TNXslopeو   Geoslopeكلمات كليدي: ژئوگريد، خاكريز، خاكريز مسلح، 

 
 

 مقدمه .1
 

قره پشتلو واقع در محدوده شمال غربي  –بخشي از مطالعات بهسازي محور زنجان 

زنجان  خانه دخانه ارمغاناستان زنجان، شامل احداث واریانت و پل جدید بر رو

 باشد.مي

باشد كه قبل از ساخت آن در متري مي 6دهانه  5این واریانت شامل یك پل 

هاي عميق استفاده نمود. همچنين روي این بایست از خاكبرداري و ترانشهمسير مي

 هاي متر خاكریزي انجام خواهد شد )شكل 14پل با توجه به كد ارتفاعي خط پروژه، 

خاكریزي غير مسلح  -1 :. در این تحقيق سه روش خاكریزي شامل((2و ) (1شماره )

                                                 
  واحد اردستان –عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  1
  واحد اردستان –عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  2
  پاهانكارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي شركت مهندسين مشاور جامع كار س 2
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 -3درجه و  60خاكریزي با شيب شيرواني  -2با مصالح موجود در منطقه طرح، 

-درجه مورد بررسي و آناليز فني و اقتصادي قرار مي 80خاكریزي با شيب شيرواني 

 گيرند.  

اشاره شده در طول عمر مفيد با توجه به اهميت پایداري ژئوتكنيكي موارد 

هاي ري و طراحي خاكریز روي پل در حالتپروژه، انجام مطالعات آناليز پایدا

 گيرد.مورد بررسي قرار مي ،مختلف و با بكارگيري منابع اشاره شده در این پژوهش

آناليزهاي  Geoslope   محدود و برنامه كامپيوتري اجزاءبا استفاده از روش 

پس از حين ساخت و خاكریز مسلح شده با ژئوسينتتيك در پایداري و رفتار 

تحت اثر نيروهاي استاتيكي مورد تجزیه و تحليل  در عمر مفيد سازه بارگذاري

 قرارگرفته است.

 

 
 

 
(: وضعيت پروفيل طولي مسير و خاكريز روي پل رودخانه ارمغان خانه زنجان1شماره ) شكل  

 

 
انه ارمغان خانهمقطع عرضي پل رودخ :(2)شکل شماره   

 

 

 اهداف طرح .2

 

خانه زنجان، ایجاد  هدف اصلي طرح از احداث واریانت و پل جدید رودخانه ارمغان

یك مسير ارتباطي با مشخصات فني مناسب بين شهرستان زنجان و محدوده شمال غرب 

ز مطالعات حاضر نيز طراحي و آناليز پایداري باشد. هدف ا این استان، مي

باشد كه جهت اجراي آن  هاي مختلف بر روي پل این رودخانه ميخاكریزي با روش

شود. بنابراین تحليل پایداري و متر خاك روي عرشه پل ریخته  14بایست حدود  مي

سـاختمانـي موجود در  مصالح طراحي شيب شيرواني مناسب جهت خاكریزي روي پل با

 راهكارهايو شود در دو حالت خاکریز مسلح و غير مسلح انجام ميمحدوده طـرح 

 .]3[ گردد يارائه م پلساختمان   جهت اجراي خاكریزي رويمورد نياز 
 

 

 

رودخانه 

ارمغان 

 خانه زنجان
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 مصالح و پارامترهاي ژئوتكنيكي مدل رفتاري .3

 

باتوجه به طبيعت غيرخطي مصالح ژئومكانيك به ویژه خاك، الزم است مدل رفتاري 

فاده براي مدل ریاضي مورد است غيرخطي در تحليلها مورد استفاده قرار گيرد.

د. پارامترهاي كولمب مي باش-موهر غير خطي االستوپالستيك مدل ،تعيين رفتار خاك

 ارائه شده است. (1) شماره این مدل در جدول

 

 غير خطي االستوپالستيك مدلنواحي مختلف خاكريز و پي براي  پارامترهاي -1شماره جدول

 كولمب-موهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيز بصورت یك  ژئوسينتتيكها 

كه قابليت  اي عنصر سازه

اي ژئوسينتتيكها شوند. برمعرفي مي Geoslopeتحمل كشش را دارند در برنامه 

 اند:در نظر گرفته شده (2) مورد نظر مطابق با جدول شماره پارامترهاي

 

 Geoslope در تمام اليه ها جهت كاربرد در برنامه  پارامترهاي ژئوسينتتيك -2جدول شماره 

E(2% elongation) 

(MPa) 

 سطح مقطع

)2m( 
 نوع ژئوسينتتيك

1200 0.0015 Woven & or/ Extruded(integrated) geogrids 

 

 

 بارگذاري .4

 

انجام یافته  زیرمحدود در دو حالت بارگذاري  عناصرآناليزهاي استاتيكي بروش 

 است:

 و پایان آن خاكریز در دوران ساخت -1

 در دوران بارگذاري ترافيكي پس از ساخت و زمان بهره برداري -2

بارگذاري ذیل انجام متري روي پل در حاالت  14و همچنين آناليز پایداري خاكریز 

 گرفته است : 

 الف( تحليل پایداري بدون اثر نيروي زلزله 

 ب( تحليل پایداري با اثر نيروي زلزله 

 ج( تحليل پایداري خاكریز مسلح با ژئوگرید

متر   0.50هاي با عمق كمتر از ختگيآناليزهاي انجام شده از گسيدر تمامي

روش تعادل حدي   GEO SLOPEافزار ز نرماست. آناليزها با استفاده اصرفنظر شده 

(Morgenstern-Price)  و نرم افزارTNAX كه بار زلزله به  انجام شده اند. در حاالتي

 0.20gبه استاتيكي و با مقدار شتاب تعدیل شده شود این بار بصورت شمدل اعمال مي

دي آئين خواهد بود. با توجه به ارتفاع خاكریز و منطقه احداث آن كه در طبقه بن

شود، این نامه زلزله ایران جزو مناطق با خطرنسبي  زیاد وقوع زلزله، محسوب مي

 .]10[رسد مقدار شتاب زلزله كافي به نظر مي
 

 

 

 

 معادل استاتيكي  به صورتپایداري  انتخاب پارامترهاي بارگذاري زلزله در تحليل .5

هاي مختلفـي وجـود هتوصـي ،شـبه اسـتاتيكي در تحليـلاي براي انتخاب ضریب لرزه

، ضـریب  متـري روي پـل 14 يخـاكریزبر مبناي شرایط خـا   پژوهش داردكه در این

 .]1[ شده استمناسب انتخاب 

gkh توان نتيجه گرفت كه ضریبهاي انجام شده ميبندي بررسيدر جمع  15.0  تطـابق

به عنوان یـک فـر  رد، اما خوبي با پيشنهادات ارائه شده توسط محققين مختلف دا

2 
اي خاكریز شن و ماسه

( GP  یاGW ) 

1 
 ر بتنيبست

Zone 

0/ 4/ )/( 3mtwet 

/ 4/ )/( 3mtsat 

00/0 0/5 )/( 2mtc 

0/4 0/40 (deg) 
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 4

gkhضریب زلزله شبه استاتيکي معادل  محافظه کارانه 2.0  و ضـریب انتخـاب شـده

 .]4و  2[ه شده است در نظر گرفت 10/1معادل اطمينان مجاز نيز 
 

 

 (1بررسي پایداري بدنه خاكریز غير مسلح  )گزینه  .6

 زلزله  آناليز بدنه خاكریز بدون اثر نيروي.            1.6

 

منفذي كه در اثر ساخت خاكریز پدید در این مرحله، به دليل عدم وجود فشارهاي 

آمده و فرصت زهكشي بدنه خاكریز روي پل، آناليز پایداري خاكریز بر اساس 

( مقطع حداكثر خاكریز را  3زهكشي شده انجام شده است. شكل شماره ) پارامترهاي

اي متعدد انتخاب گردیده است. همچنين محل هنشان مي دهد كه پس از انجام تحليل

( با سطح لغزش دایره اي 3) شماره گوه لغزنده و ضریب ایمني نظير آن در شكل

 .]9و  8[نمایش داده شده است

1.658

1

2

5 m
14 m

20 KN/m^2

 
: ضريب ايمني و جانمابيي محل بحراني ترين گوه لغزنده بدون اثر نيروي  (3)شكل شماره 

 زلزله 

 

دهد ضریب اطمينان پایداري در حالت سطح لغزش دایره اي ( نشان مي4شكل شماره)

هاي مختلف، خواهد بود كه با توجه به مقادیر مجاز مندرج در آئين نامه 658/1

این مقدار از ضریب ایمني براي شرایط بارگذاري مذكور به حد كافي بزرگ و 

گروه مهندسين ارتش  ن شرایط توسطاطمينان بخش است. حداقل ضریب ایمني الزم در ای

 .]5و  7[توصيه شده است  5/1   (USACE) آمریكا
 

 

 آناليز بدنه خاكریز با اثر نيروي زلزله      .2.6

 

( با سطح 4)شماره در صورت بروز زلزله مقادیر ضریب ایمني بصورت آنچه در شكل 

مترهاي لغزش دایره اي  نشان داده شده كاهش خواهد یافت در این شكل از پارا

زهكشي شده مصالح بدنه خاكریز استفاده شده است. و ضریب شبه استاتيك زلزله 

 درنظر گرفته شده است. g2/0برابر 
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 5

1.166

1

2

5 m
14 m

20 KN/m^2

 
 : ضريب ايمني و محل بحراني ترين گوه لغزنده با اثر نيروي زلزله  (4)شكل شماره 

 
 

یره اي اري در حالت سطح لغزش دادهد ضریب اطمينان پاید( نشان مي3) شكل شماره

هاي مختلف، خواهد بود كه با توجه به مقادیر مجاز مندرج در آئين نامه 166/1

این مقدار از ضریب ایمني براي شرایط بارگذاري مذكور كافي است. حداقل ضریب 

  .]6[مي باشد  1/1ایمني الزم در این شرایط 
 

 

 (3و  2گزینه هاي خاکریز مسلح با ژئوگرید )گزینه هاي   .7
 

اي هستند كه كاربرد اصلي آنها در مسلح كردن خاك ي مصالح پليمري شبكهژئوگریدها

هاي سنگي با (. این محصوالت در برخي موارد براي جداسازي دانه(5) شماره است)شكل

معرفي شدند، یعني  1968روند. این مصالح در حدود سال اندازه بزرگ نيز بكار مي

اتيلني كه از بریتانيا تحت نام ليهاي پها پي بردند كه شبكهزماني كه ژاپني

Netlon Ltd. شوند مي توانند آسيب ناشي از زلزله و بارندگي شدید بر روي صادر مي

 .]10[خاكریزها را كاهش دهند 
 

 
 : دو نمونه از ژئوگريدها(5)شكل شماره 

 

 محاسبات. 1.7

 

 80اكریز گزینه هاي ژئوگریدي مطرح شده شامل خاكریزهاي مسلح با شيب شيرواني خ

 Geoو TNXSlope v4درجه هستند كه پایداري آنها با استفاده از نرم افزارهاي  60و 
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slope   كنترل شده است. انتخاب و تعيين گزینه بهينه نياز به تحليل اقتصادي و

مقایسه گزینه هاي خاكریزي بدون استفاده از ژئوگرید و خاكریزي با ژئوگرید 

رید با مقاومتهاي مجاز متفاوت و براساس محاسبات با فر  استفاده از ژئوگ دارد.

( بدست مي آید. مقاطع 6( و )5شكل هاي شماره ) TNXSlopeانجام شده با نرم افزار 

شكل درجه به ترتيب در  60درجه و  80شيبهاي حاصل از تحليل هاي انجام شده براي 

 .اندنشان داده شده ( 6( و )5هاي شماره )
 

 درجه  80ي خاكریز مسلح گزینه دوم: شيب شيروان .2.7

 
 درجه 80: مقطع خاكريز مسلح شده با ژئوگريد و شيب شيرواني خاكريز (6)شكل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درجه60گزینه سوم: شيب شيرواني خاكریز مسلح . 3.7
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 درجه 60: مقطع خاكريز مسلح شده با ژئوگريد و شيب شيرواني خاكريز (7)شكل شماره 

 

  گيرينتيجه .8

ي هاي جدید در طراحي و اجرا سبب كاهش قابل مالحظه هزینهفاده از تكنولوژياست

هاي عمراني خواهد بود. این مساله مورد توجه و استقبال كارفرمایان اجراي طرح

باشد كه عالقمند به كاهش هزینه اجرا و حفظ یا افزایش كيفيت فني ها مياین پروژه

فایده عامل مهمي در تصميم گيریهاي پروژه  –باشند. امروزه آناليز هزینه كار مي

توان با روشهاي جدید همچون تسليح خاك نسبت به روشهاي باشد كه ميهاي عمراني مي

تر شدن هر سنتي كه در این تحقيق به آن پرداخته شده است نقش بسزایي در اقتصادي

 ها ایفا نمود.چه بيشتر این پروژه

خانه زنجان كه شامل یك د رودخانه ارمغانبا توجه به طرح واریانت و پل جدی 

-متر خاكریزي روي آن مي 14متري و  6دهانه  5واریانت و پل از نوع زیر خاكي با 

باشد، هرچه طول پاشنه خاكریزي بيشتر باشد بالطبع طول آبروها و هزینه هاي 

اجراي كارهاي بتني مربوطه بيشتر خواهد بود به همين دليل كاهش طول پاشنه 

یز یا عر  تمام شده مقطع خاكریز، با استفاده از ژئوسنتتيك و اجراي خاك خاكر

 گردد.  ث كاهش هزینه هاي اجراي پروژه ميمسلح باع

باشد، آن است كه سه طرح ارائه شده  آنچه از نتایج این تحقيق قابل دریافت مي

خاب باشند كه انتاي پایدار مي( داراي هندسه7( و )6( و )4) شماره در اشكال

گزینه برتر با توجه به ارزیابي اقتصادي هر یك از گزینه ها مي باشد. بر اساس 

طرح شده مبراي گزینه هاي  - در زمان انجام مطالعات -بر آورد ریالي انجام شده

درجه  80(  گزینه دوم )خاكریز مسلح با ژئوگرید با شيب 3)مطابق جدول شماره 

باشد. بيشترین حجم  زي و هزینه اجرایي مينسبت به افق( داراي كمترین حجم خاكری

 باشد. خاكریزي و هزینه اجرایي مربوط به گزینه اول ) خاكریز غير مسلح ( مي

گزینه اول هزینه نسبتا زیادي را به طرح تحميل مي كند و به همين دليل مردود 

 است. 

ي در درجه( و عدم قطعيت احتمال 80گزینه دوم بدليل شيب زیاد شيرواني خاكریز )

 باشد. اجرا، مورد نظر نمي

بنابراین با توجه به ارزیابي فني و اقتصادي گزینه سوم )خاكریز مسلح با  

درجه نسبت به افق( بعنوان گزینه برتر پيشنهاد مي شود كه  60ژئوگرید با شيب 

هم از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود و هم از لحاظ فني كيفيت مناسبي 

 دارد.

تا  20+845متري  )از كيلومتر  6دهانه  5هاي خاكریز قبل از پل حدودهبراي م

متر( و بعد از پل  107واریانت جدید رودخانه ارمغان خانه زنجان به طول  952+20

واریانت جدید رودخانه ارمغان خانه زنجان به طول  21+290تا  21+002)از كيلومتر 

كمتر خاكریز، طرح خاكریز غير  متر ( پيشنهاد مي شود با توجه به ارتفاع 288



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

مي باشد   2H:1V( اجرا گردد. شيب رویه خاكریز غير مسلح  3مسلح مطابق با شكل )

متري از سطح زمين در شيرواني خاكریز  5متر در ارتفاع  5كه یك پلكان با عر  

 در نظر گرفته شده است.

 

 متري 6دهانه  5ف پل (: نتايج برآورد ريالي اجراي گزينه هاي مختل 3جدول شماره )  

 رودخانه ارمغان خانه زنجان  

15,400 11,550 31,900 ب مترمکع

154,000,000 115,500,000 319,000,000  لایر 

33,700 43,400 0 مترمربع

1,011,000,000 1,302,000,000 0  لایر 

30.0 19.0 80
متر طول  

ي انه 6 متر 5ده

1,980,000,000 1,254,000,000 5,280,000,000  لایر 

3,145,000,000 2,671,500,000 5,599,000,000 لایر   

د واح

ی یر دازه گ ان
ت عملیا

رو آب

براورد كل جمع

ي یلومتر ك ك ل ی م ریزي  و ح اك عملیات خ

د ری ژئوگ

انه ي ارمغان خ ل طاق ج برآورد براي پ نتای ده    موارد برآورد ش

ریزي  اك زینه سوم )خ گ

ه( ح 60 درج مسل

ریزي  اك زینه دوم )خ گ

ه( ح 80 درج مسل

ریزي  اك زینه اول )خ گ

ل( ام ك
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