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 خالصه

 ایداريپ و ارزیابی روندمی شمار به ژئوتکنيک مهندسی در مهم هاي سازه از یکی هاشيب
 برروي که ايتحقيقات گسترده وجود با که باشدمی برانگيز چالش و مهم مسائل از هاشيب
مربوطه،  مسائل از بسياري هنوز است، گرفته صورت گذشته دهه چند طول در مسئله این

اند. یکی از معضالت اساسی در کنترل پایداری شيروانی، مانده باقی ناشناخته

ای است که هم در شيروانی های طبيعی مثل و جنبش تودهوقوع پدیده زمين لغزش 

-ها و هم در شيروانی های مصنوعی مثل خاکریزها و ترانشه ها اتفاق میکوه
 افتد.

 مشخصات قرارگيري ميلگردها، زاویه همچون عواملیمقاله با تغيير   این در
 فراوان تاثير شده مسلح شيبهاي پایداري بر ميلگردها که بين فواصل طول و ميلگردها،

 های خاکیپایداری شيب، شش تيپ )با توجه به فواصل مسلح کننده( برای دارند

مسلح  استفاده جهت را مناسب و بهينه آرایش در نهایتو مورد برریس قرار گرفت

باشد را می 6و  5که تيپ  Slopwو  Plaxisها با استفاده از نرم افزارهای کننده

بر ضریب اطمينان شيروانی  و  پارامترهای  تاثيرهمچنين  .تعيين نمودیم

و به این نتيجه رسيدیم که هر چه  های خاکی را نيز مورد بررسی قرار دادیم

چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایی افقی شيب کمتر شده در 

 .باشدنتيجه شيب پایدارتر می

 

 کوبی، مهار.، میخ شمع شیب، اطمینان، تسلیح ضریب پایداری شیب،کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

، یخاک اتيعملبا  شيب پایداریبه  هایروانيش دارسازيیهاي پاروشاز جمله 

، (دهایخاك )ژئوگر های کننده استفاده از مصالح مسلحدیوارهای نگهبان، 

، رانش یروين روش زهكشي با حذف آب و کاهش، روش اصالح هندسي شيببا  دارسازيیپا

 ،توسط شمع هايروانيش دارسازيیپا ،پایدارسازي با تكنيك هاي بيومهندسي

 سازي داریای وپافتیباز هاي لهيبا استفاده از م یخاک هاييروانيش دارسازيیپا

به دليل  روش ميخکوبی و مهار .[1]توان اشاره کرد می  FRP خهاييبا استفاده از م

کم کردن حجم خاکبرداری و بتن مورد نياز، کاهش عدم نياز به ماشين آالت سنگين، 

ميزان فوالد مورد نياز ساخت سازه حائل، انعطاف پذیری در حين اجرا در فضای 

کاری محدود، کمترین مزاحمت اجرایی برای همسایه های مجاور به دليل به کار 

گيری ماشين آالت سبک، تطبيق با تغييرات و پيچيدگی های شرایط زمين امکان 

تقال بار به ميخ های دیگر با از جا در آمدن یک یا چند ميخ از داخل خاک و ان

گذشته استفاده از  یدهه ها یدر ط. همچنين [2]... از اهميت خاصی برخوردار است

در  رانهيشگياقدام پ کیفعال، به عنوان  یثبات در لغزش ها جادیا یشمع ها برا

 تیمهم و نوآورانه در تقو یها کياز تکن یکیبه  لیتبد دار،یپا یها یروانيش

گوناگون مورد  یبا روش ها یمتعدد یکه در پروژ ها یاست به نحو ها شده یروانيش

                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنيک دانشگاه یاسوج 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنيک دانشگاه یاسوج 2
 یاسوجاستادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه  3
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[ 4] ییتووماتسویا 1975بار در سال  نياول  .[3] قرار گرفته است یسو برر ليتحل

 شنهاديخاك بر روي شمع پ یبراي فشار جانب یبا استفاده از روش تعادل حدي روابط

همبسته و روش  ريغ ليبا استفاده از تحل[ 5] و همکاران یل 1995در سال    دادند.

شمع بسط  فیرد کیهمگن مسلح شده با  بهاييتعادل حدي مطالعات خود را بر روي ش

 بيتاج ش ایو  بيپنجه ش یکیکه اگر شمعها در نزد دنديرس جهينت نیدادند و به ا

 یدر گذشته غالبا از روش ها .دیآ یبدست م نانياطم بیضر نیشتريب رنديقرار گ

ها مسلح شده با شمع استفاده شده است در  یروانيش ليبه منظور تحل یتعادل حد

، [6] در نظر گرفته نشده است یشمع به درست-روش ها اندکنش خاک نیکه در ا یحال

نيل، خاک مسلح شده با  یروانيش یداریپا ليحاضر تحل قيدر تحق ليدل نيبه هم

قرار  یمورد بررس slopw یو تعادل حد plaxisالمان محدود  روشبه  زني شمعمهار و 

 .گرفته است
 

 ها:مواد و روش .2
 

و نرم افزار تعال حدی plaxis  [7 ]محدود  اجزاء افزار نرم از تحقيق این انجام جهت

slopw  نرم افزار  است. گردیده استفادهPlaxis  یک نرم افزار المان محدود است که

 ل تغيير شکل و پایداری در پروژه های مهندسی ژئوتکنيک کاربرد داردبرای تحلي

گرهی  15گرهی و  6[. در آناليزهای دو بعدی امکان انتخاب دو نوع المان 9و8]

مثلثی در تحليل وجود دارد. در این نرم افزار می توان ضریب اطمينان را به روش 

[. با توجه 8محاسبه نمود ] که اساس آن بر تغيير شکل های جزئی است، Phi-cکاهش 

گرهی بسيار دقيق است برای محاسبه ضریب ایمنی از این  15به این که المان مثلث 

( نشان داده شده است ضریب 1چنان که در فرمول )المان استفاده شده است. 

اطمينان از نسبت مقاومت برشی متوسط خاک به تنش برشی بسيج شده در سطح گسيختگی 

 :دآیلغزش بدست می

 (1)   

به ترتيب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و تنش نرمال  و   ،   که در آن

 هستند.

محاسبه می شود. در این روش  Phi-cضریب اطمينان با روش کاهش  Plaxisدر نرم افزار 

ک و پی در پی تا زمانی که پارامترهای مقاومت خاک،   و  ، به طور اتوماتي

برای محاسبه  Phi-cمکانيزم شکست اتفاق بيفتد، کاهش داده می شود. در روش کاهش 

FOS  [ : 7استفاده می شود ] (2)از فرمول 

 (2)  
 

 مشخصات همچنين است. شده داده نشان (1) شکل در استفاده برای نمونه مشخصات شيب مورد

 از خاك رفتار .است شده آورده (1) شماره جدول شيب در سازي مدل هتج شده استفاده مصالح
 نيز و شمع ها مهارها، هانيل رفتار و کند می تبعيت کولمب موهر گسيختگی معيار

 . [11] است شده فرض االستيک

 
 مشخصات شیب مسلح شده.-1شکل 

 

رد تجزیه و انواع مسلح کننده که در این تحقيق در پایداری شيروانی های خاکی مو

در ادامه به . شمع می باشند که 3. مهار 2. ميخکوبی 1تحليل قرار گرفته است 

 :بررسی هر کدام می پردازیم
 

 (Ancher( و مهار )nailingوبی )کميخ .2.1
 

 بيشاپ شده ساده روش از استفاده با و دوبعدي صورت به شيب ابتدا نيلها  طول محاسبه جهت

 آید بدست بحرانی لغزش سطح تا گردید تحليل  slopwافزار  توسط روش تعادل حدی در نرم

 گردیده انتخاب مدل در استفاده نيلها و مهارها جهت طول بحرانی لغزش سطح به توجه با و
 قرارگيري زاویه همچون دیگري عوامل خاك و مشخصات شيب و است. از آنجا که هندسه
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 ميخكوبي شيبهاي پایداري بر ردها،ميلگ بين فواصل و طول ميلگردها، مشخصات ميلگردها،
دارند؛ برای یک نوع خاک و یک نوع مشخصه نيل و مهار ثابت  فراوان تاثير شده

در این تحقيق  ترتيب این به  دهيم.تمامی پارامترهای فوق را مورد مطالعه قرار می

ها و از شيب بحرانی شصت درجه برای هندسه شيب، دو زاویه برای قرارگيری نيل

و یا مهارها در هر آناليز  ها نيلا، سه تيپ طولی و دو حالت فاصله بين مهاره

که معادل با بارگذاری بحرانی، که  KN60کنيم که بار کنيم و فرض میاستفاده می

 باشد، بر روی شيب قرار دارد.باالی گود می در واقع وزن ساختمان احداث شده در

 :دهد، نيل و مهار را نشان میبه ترتيب مشخصات تيپ بندی 4و  3و  2جداول 
 

 :  مشخصات خاک ماسه رسی مدل موهر کولمب.1جدول 

 Parameter Clay Sand نوع خاک

  KN/m3( 18(  وزن مخصوص غير اشباع خاک

  KN/m3( 20(     وزن مخصوص اشباع خاک

  E   )KN/m2( 35000 مدول االستيسيته

  0.3  نسبت پواسون

  C  )KN/m2( 10 چسبندگی

  o 32 ضریب اصطکاک داخلی

  o 2 ضریب اتساع

 

 تیپ بندی برای تسلیح شیب -2جدول 

 6تیپ  5تیپ  4تیپ  3تیپ  2تیپ  1تیپ 

 9تا 10

 متر

 متر 9تا  4

 متر 10تا 2

 متر 9تا  4

 متر 9تا  2

 10تا  4

 متر

 متر 9تا  4

 10تا  2

 متر 8ا ت 6

 10تا  3

 متر

 متر 9تا  3

 متر 8تا  2

 9تا  8

 متر

 

 [12] (FHWA)مشخصات نیل  -3جدول 

Material  Diameter  Area  Perimeter  E  I  

 (m)  ) 
2

m( (m)  (kPa)  ) 
4

m( 

Steel  0.032  4-8.04x10 0.1005  
8

2.18x10 
8-

4.0x10 

Grout  0.089  0.0062211 0.2796  
7

2.0x10 
6-

103.0x 

 

 (LIU KAO XUEمشخصات مهار ) -4جدول 

Material Diameter Area Perimeter E I 

 (m) )
2

m( (m) (kPa) )
4

m( 

Steel 0.032 4-8.04x10 0.1005 82.78x10 8-

4.0x10 

Grout 0.089 0.0062211 0.2796 
7

2.0x10 
6-

3.0x10 

 
 : plaxisالمان محدود  .       آناليز با نرم افزار2.1.1

 

  plaxis در اینجا به آناليز مدل و بررسی ضریب اطمينان با استفاده از نرم افزار

 پردازیم:می

 

 

          

 
                                                                                             )الف(           )ب(

شیب در نرم  - 2شکل  الف: مدل کردن 

Run  افزار ب  افزارکردن نرم :
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 ضریب اطمینان -5جدول 

تيپ طولی 

 برای

نيل و  

 مهار

زاویه 

 شيب

 )درجه(

زاویه 

 قرارگيری

ها و نيل 

 مهارها

 فاصله

ها و نيل 

 مهارها

ضریب 

 اطمينان

)مسلح 

 نشده(

ضریب 

 اطمينان

)همراه   

 نيل(

 ضریب

اطمينان 

)همراه 

 مهار(

1 60 15 1.5 Collaps 1.429 1.453 

2 60 15 1.5 Collaps 1.423 1.424 

3 60 15 1.5 Collaps 1.501 1.53 

4 60 15 2 Collaps 1.494 1.533 

5 60 15 2 Collaps 1.503 1.539 

6 60 15 2 Collaps 1.502 1.534 

1 60 20 1.5 Collaps 1.101 1.05 

2 60 20 1.5 Collaps 0.951 0.94 

3 60 20 1.5 Collaps 1.103 0.961 

4 60 20 2 Collaps 1.023 1.108 

5 60 20 2 Collaps 1.1 1.113 

6 60 20 2 Collaps 1.08 1.19 

 
 : slopwآنالیز با نرم افزار تعادل حدی .        2.1.2

 

 از نرم افزاربه آناليز مدل و بررسی ضریب اطمينان با استفاده در این قسمت 

slopw  پردازیممی: 

 

 

 

 

 
 )ب(                                                                                                                                         )الف( 

گسیختگی  الف: سطح  – 3 شکل

 شیب بدون تسلیح شیب، ب : : سطح گسیختگی  با تسلیح

 
 (FOSضریب اطمینان)  -6جدول 

تيپ طولی 

 برای

نيل / 

 مهار

زاویه 

 شيب

 )درجه(

زاویه 

 قرارگيری

ها / نيل

 مهارها

 فاصله

ها نيل 

/ 

 مهارها

ضریب 

 اطمينان

)مسلح 

 نشده(

ضریب 

 اطمينان

)همراه  

 نيل(با 

ضریب 

اطمينان 

)همراه 

 با مهار(

1 60 15 1.5 0.632 1.221 1.261 

2 60 15 1.5 0.632 1.211 1.223 

3 60 15 1.5 0.632 1.302 1.391 

4 60 15 2 0.632 1.298 1.346 

5 60 15 2 0.632 1.32 1.36 

6 60 15 2 0.632 1.312 1.322 

1 60 20 1.5 0.632 0.78 0.793 

2 60 20 1.5 0.632 0.771 0.821 

3 60 20 1.5 0.632 0.898 0.91 

4 60 20 2 0.632 0.766 0.9 

5 60 20 2 0.632 0.882 0.922 

6 60 20 2 0.632 0.781 0.844 

 

 

 

 

 (Pile)شمع  .2.2
 

 : slopw و تعادل حدی plaxisالمان محدود  آناليز با نرم افزار     2.2.1
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نتایج بدست آمده در نرم افزار برای ضریب اطمينان شيروانی در ابتدا به بررسی 

محاسبه گردید. همچنين نسبت محل  سر گيردار برای یک شمع  بدون شمع و همراه شمع

مع به مقدار ضریب اطمينان بدست آمده که نتایج در قرار گيری شمع و طول بهينه ش

تقویت یک شيروانی با استفاده  ( نشان داده شده است.14( و )13نمودار های شکل )

از شمع را می توان با قرار دادن شمع در امتداد شيروانی تا عمق مشخص بدست 

طول  د. ( استفاده از شمع در داخل شيروانی را نشان می ده6و  5) هایآورد. شکل

طول افقی شيروانی از پنجه تا تاج می  مکان شمع از پنجه شيروانی و  شمع، 

 8شمع به طول  7متر در نزدیکی پنجه و  6برای این کار از سه شمع به طول باشد. 

ورت زیر متر در وسط و نزدیکی پاشنه شيب مورد استفاده قرار گرفت که نتایج به ص

 است. 
 

 مشخصات شمع – 7 جدول

 
 

 
     )الف(                                                                                

 )ب(                                                           

نرم افزار ب :  Plaxis نرم افزار الف : مدل هندسی شیروانی و موقعیت شمع در آن  –5شکل 

slopw 
 

 
 .مدل هندسی شیروانی و موقعیت شمع  –6شکل 

 

( 5نتایج حاصل از تحليل المان محدود  به لحاظ مکان شمع در شيروانی در شکل )

به منظور نشان دادن مکان شمع در طول شيروانی    نشان داده شده است. نسبت 

نشان می دهد که شمع در پنجه شيروانی   مورد استفاده قرار گرفته است. 

دهد که در تاج شيروانی قرار دارد. همچنين در این نشان می  قرار دارد و 

به ضریب اطمينان شيب مسلح شده با شمع سر گيردار مورد  تغييرات نسبت تحقيق 

 ده است.( نشان داده ش6بررسی قرار گرفته که در شکل )
 

با  سر گیردار مکان های مختلف قرارگیری شمع نسبت بهتغییرات ضریب اطمینان  -8جدول 

plaxis 
مکان شمع در طول 

 () شيروانی

ضریب اطمينان 

 همراه با شمع
ضریب اطمينان 

 بدون شمع

0 1.17 1.15 

0.25 1.33 1.15 

0.5 1.65 1.15 

0.75 1.35 1.15 
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1 1.19 1.15 
سر گیردار با  مکان های مختلف قرارگیری شمع نسبت بهتغییرات ضریب اطمینان  -9جدول 

slopw 

مکان شمع در طول 

 (شيروانی )

ضریب اطمينان 

 همراه با شمع
ضریب اطمينان 

 بدون شمع

0 1.04 1.15 

0.25 1.12 1.15 

0.5 1.36 1.15 

0.75 1.11 1.15 

1 1.01 1.15 
 

سر  مطالعه اثر طول شمع بر ضریب اطمينان، طولهای مختلفی از شمعبه منظور 

در مکان بهينه شمع مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل )( نشان  گيردار

می دهد که ضریب اطمينان شيروانی خاکی مسلح شده با شمع تمایل دارد تا با 

ه از یک مقدار حدی افزایش طول شمع افزایش یابد. هنگامی که طول شمع تعبيه شد

تجاوز کند، یعنی طول بحرانی شمع تعبيه شده که ممکن است در شرایط گوناگون 

مقدار آن تغيير کند، ضریب اطمينان شيروانی به تدریج به یک مقدار ثابت می 

 رسد.
 

 سر گیردار. تغییرات ضریب اطمینان نسبت به طول های مختلف شمع -10جدول 

Length of pile(m) 
مينان ضریب اط

 همراه با شمع
ضریب اطمينان 

 بدون شمع

5 1.18 1.15 

7.5 1.38 1.15 

10 1.59 1.15 

12.5 1.632 1.15 

15 1.645 1.15 

17.5 1.647 1.15 

20 1.649 1.15 

22.5 1.65 1.15 
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به ضریب  یطول پيت( که نسبت 10( و )9(،)8( ، )7با توجه به نمودارهای شکل )

درجه را  20و15با زوایای  Plaxisو  SlopWاطمينان نيلينگ و مهار  در نرم افزار 

دهد، شيب مسلح شده با مهار دارای ضریب پایداری بيشتری نسبت به نيلينگ نشان می

ها می باشد و ضریب اطمينان بهينه تری را در مقابل لغزش و گسيختگی شيروانی ها 

درجه  15چنين می بينيم که با افزایش زاویه شيب  بيشتر از ارائه می دهد. هم

 ضریب پایداری شيب کاهش 

  .می یابد
 

 

 
 درجه 15با زاویه  SlopWضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار نمودار  -7شکل 
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 درجه 20با زاویه  SlopWنمودار ضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار  -8شکل 

 

استفاده از مسلح کننده  شودمشاهده می (8و  7) هایه در نمودار شکلهمانطور ک

گردد که استفاده از مهار باعث افزایش در ظرفيت باربری شيروانی های خاکی می

برای تسليح شيب های خاکی ضریب اطمينان باالتری را نسبت به نيلينگ ها به ما 

 ضریبا کاهش مقادیر به درج 20به  15با تغيير زاویه شيب از  ارائه می دهد.
 مواجه می شویم. دیواره اطمينان

 

 
 درجه 15با زاویه  Plaxisنمودار ضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار  -9شکل 

 

 
 درجه 20با زاویه  Plaxisضریب اطمینان نیل و مهار  در نرم افزار  نمودار -10شکل 

 

در حالتی که شيب بدون تسليح  Plaxisزار با توجه به نتایج بدست آمده نرم اف

می کند  collapsکننده می باشد هيچ مقدار ضریب اطمينانی را ارائه نميدهد و شيب 

حداقل ضریب اطمينانی را برای شيب خاکی  Slopwزار نرم افاین در حالی است که 

نشان داده شده است مقادیر ضریب  (10)گيرد. و همان طور که در شکل در نظر می

بدست  Slopwزار نرم افبيشتر از مقادیری است که از  Plaxisنرم افزار  اطمينان در

 می آید.
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 .درجه 15طول تیپ تسلیح کننده ها با زاویه  نسبت بهتغییرات ضریب اطمینان  –11شکل 

 

 
 .درجه20طول تیپ تسلیح کننده ها با زاویه نسبت به تغییرات ضریب اطمینان  –12شکل 

 

به عنوان سطح  FHWAدر آیين نامه  35/1قل ضریب اطمينان با توجه به اینکه حدا

را بعنوان مبنای کار  4/1شکست بيان شده است، ما در این مقاله ضریب اطمينان 

( 11همانطور که در شکل ) 4/1قرار دادیم. با در نظر گرفتن ضریب اطمينان 

 6و  5يپ مشاهده می شود مناسب ترین و اقتصادی ترین تيپ برای تسليح شيروانی ت

 20به  15می باشد. همچنين مشاهده می شود که با تغيير زاویه مسلح کننده ها از 

 درجه ضریب اطمينان شيروانی به کمتر از حداقل ضریب اطمينان در آیين نامه

(FS=1.35) که این امر باعث ناپایداری در سطح لغزش شيب گردیده  کاهش می یابد

اسبی برای بکاگيری مسلح کننده ها نمی باشد. درجه زاویه من 20ودر نتيجه زاویه 

عالوه بر این تسليح با مهار ضریب اطمينان باالتری نسبت به تسليح با ميخکوبی در 

 درجه را به ما ارائه می دهد. 20و  15و زاویه های  6و  5هر دو حالت تيپ بندی 
 

 
 

در نرم  سر گیردار شمع مکان های مختلف قرارگیری نسبت بهتغییرات ضریب اطمینان  –13شکل 

 .Plaxisافزار 
 

وقتی رخ می دهد که شمع در ميانه شيروانی  65/1برای شمع ضریب اطمينان حداکثر 

شود، اگر شمع در قسمت باالیی و یا گيرد. همان طور که مشاهده میقرار می  
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یافت. این ضریب اطمينان متناظر کاهش خواهد قسمت پایينی شيروانی قرار گيرد  

 دهد که مکان بهينه شمع نزدیک به ميانه شيروانی قرار دارد.نتایج نشان می

متر  94نياز به  4/1( مشاهده می شود برای ضریب اطمينان 13همانطور که در شکل )

در تيپ  4/1طول شمع داریم. این در حالی است که برای دستيابی به ضریب اطمينان 

با توجه به تحليل های انجام مهار و نيل داریم.  متر طول 74نياز به  6و  5های 

-به این نتيجه می شده و ضرائب اطمينان بدست آمده از آناليز مهار، نيل و شمع

ترین و مناسب ترین نوع مسلح کننده برای یک ضریب اطمينان خاص رسيم که اقتصادی

 می باشد.  6تسليح با مهار با تيپ بندی نوع 
 

 
 

در نرم  سر گیردار یرات ضریب اطمینان نسبت به طول های مختلف شمعنمودار تغی –14شکل 

 .Plaxisافزار 

 
 بر ضریب اطمينان شيروانی های خاکی و  تاثير پارامترهای .        4

 

خاک بر تغييرات  چسبندگی مقاومت همچنين در این تحقيق به منظور بررسی تاثير

های مختلف  برای   ه مسلح شيب خاکی تغييرات پارامترهایجابجایی افقی دیوار

( نشان می دهد 15در مدل رفتاری موهر کولمب بررسی گردید.که نتایج آن در شکل )

کمتر می شود و همچنين با کاهش  تاثير تغييرات پارامتر  با افزایش پارامتر 

بر تغييرات جابجایی افقی دیواره شيب  تاثير تغييرات پارامتر   پارامتر 

 شود.زیادتر می

داخلی خاک بر تغييرات  اصطکاک زاویه افزایش همچنين به منظور بررسی تاثير

های مختلف  برای   جابجایی افقی دیواره مسلح شيب خاکی تغييرات پارامترهای

( مشاهده می 15در مدل رفتاری موهر کولمب بررسی گردید. همانطور که در شکل )

 کمتر می شود. تاثير تغييرات پارامتر  شود با افزایش پارامتر 

 

  
   )الف(                                                                                

 )ب(

زاویه ب :  چسبندگی نمودار تغییرات جابجایی افقی دیواره شیب نسبت به الف: -15شکل 

 اصطکاک داخلی، مدل موهر کولمب.
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شمع با استفاده ميخ، مهار و شده با  حيتسل بهاييهمبسته ش زيآنال قيتحق نیدر ا

بود که از  نیبر ا یسع قرار گرفت. یمورد بررس یاز روش کاهش مقاومت برش

 نیبدست آمده از ا جینتا بررسی گردد. شمعميخ، مهار و مختلف گروه  شهايیآرا

 گردد: یم انيمطالعه به طور خالصه ب

 SlopWو  Plaxisاز شبيه سازی عددی شيب های خاکی با استفاده از نرم افزار 

 ضریب می باشد. افق با درجه 15 زاویه ،ميخ شيب زاویه ترین مناسب که مشاهده می شود

 های دیواره به نسبت درجه 15 از باالتر ميخکوبی زوایای تحت های شيب با دیواره اطمينان

 .نماید می تنزل افقی پشته زمين
نرم افزارهای بکار گرفته  در شده داده مختلف های ورودی مطابق متعدد آناليزهای طبق

 دیوار، ارتفاع در ها خاک ميخ ولط تغيير برای مدل ترین بهينه که شد مشخص در این تحقيق
 سوم یک در کوتاهتر های ميخ و دیوار ارتفاع ميانه در بلندتر های خاک ميخ قرارگيری

 طول با خاکهای ميخ از استفاده به منجر اگرچه آرایش این اشد.ب می دیوار باالیی و تحتانی
 دهد می کاهش را شده کوبی ميخ دیوار سيتم کل در مصرفی آرماتور حجم ليکن شود، می بيشتر

 .دارد مطابقت نيز دیوار در محتمل گسيختگی گوه شده ایجاد شکل با مسئله این که

 شیآرا نیو اقتصادي تر نیبهتر برای رسيدن به فیرد کیدر بکار گيری گروه شمع 

 با حيدر حالت تسلباعث این شد که  نانياطم بیضر شیو افزا هاشمع رييجهت قرارگ

که شمعها در وسط  باشد یمربوط به حالت نانياطم بیضر نیشتريب فیرد کی شمع در

در مقدار  شی% افزا 30در حدود  که است دهیقرار دارند و سرشمعها مهار گرد بيش

با توجه به تحليل های  گردد. یمسلح مشاهده م رينسبت به حالت غ نانياطم بیضر

به این  و شمعانجام شده و ضرائب اطمينان بدست آمده از آناليز مهار، نيل 

ترین و مناسب ترین نوع مسلح کننده برای یک ضریب رسيم که اقتصادینتيجه می

 می باشد.  6اطمينان خاص تسليح با مهار با تيپ بندی نوع 

 افقی، و قائم های تغييرمکان تواند می شده مسلح خاکریز داخلی اصطکاک زاویه و چسبندگی

 و افزایش پارامتر  .دهد کاهش را ها نندهک مسلح کششی نيروی و شيروانی برشی کرنش

با افزایش  گردد.موجب کاهش بر تغييرات جابجایی افقی دیواره مسلح شيب خاکی می

با افزایش زاویه اصطکاک داخلی  مقدار چسبندگی، ضریب پایداری افزایش می یابد.

 دیواره شيب خاکی کاسته خاک از اثر تغييرات چسبندگی بر تغيير شکل افقی

همچنين با افزایش مقاومت چسبندگی خاک از اثر تغييرات زاویه اصطکاک . شودمی

 شود.داخلی بر تغيير شکل افقی دیواره شيب خاکی کاسته می
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