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 خالصه

سازه های حائل برای نگهداری خاک در خارج از شيب طبيعی بکار می روند. یکی  

از پر استفاده ترین سازه های حائل علی الخصوص در محيط های شهری، دیوارهای 

رفتار دیوارهای خاک مسلح مشرف به نيروگاه  مطالعه حاضر در  .خاک مسلح است

 PLAXISاجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار دو بعدی سد گتوند به روش 

قرار می گيرد. تحليل ها در دو حالت استاتيکی و دیناميکی  مورد بررسی

ریشتر( صورت  5.1متر بر مجذور ثانيه و بزرگای  2.4)زلزله ای با حداکثر شتاب 

و می گيرد و نتایج به صورت ضرایب اطمينان و مقادیر ماکزیمم تنش، کرنش 

 جابجایی ارائه می شوند.

 
دیوارخاک مسلح ، آنالیز استاتیکی، آنالیز دینامیکی، سد کلمات کلیدي: 

 گتوند

 

 

 مقدمه .1
 
 با،یز یتر بودن، نما یچون اقتصاد یلیخاک مسلح امروزه به دال یوارهاید 

و رفتار مناسب  ادیز یریشکل پذ ريياجرا، تغ یسرعت باال ،یاستفاده از مصالح محل

حائل را به خود  یاز ساخت و ساز سازه ها یبرابر زلزله، سهم قابل مالحظه ادر 

 تیاست که بر اساس مفهوم تقو یدیاختصاص داده است. خاک مسلح مصالح نسبتًا جد

مقاوم در برابر کشش )مسلح کننده ها(  یخاک و اجزا بيخاک شکل گرفته و از ترک

 یکه دارا دینما یم جادیرا ا یا ژهیاجزاء مصالح و نی. مشارکت ادیآ یبوجود م

خاک  یوارهایباشد. د یآن م یدهنده  ليتشک یخواص کاماًل متفاوت با خواص اجزا

( که لیژئوتکستا ای یفوالد ،یسبک )مثل قطعات بتن ینما کیخالصه از  ورمسلح به ط

 یم ليشود، تشک یمسلح کننده که در داخل خاک قرار دارند گرفته م یتوسط تعداد

 کيژئوسنتت یشبکه ها ایو صفحات  یفلز یسلح کننده ها اغلب شامل نوارهاشوند. م

هاي ثقيلي هستند كه به علت شكل دیوارهاي معمولي خاك مسلح سازه. باشند یم

دهند، بطوریكه پذیري، رفتار مناسبي در برابر بارهاي دیناميكي از خود نشان مي

ا صورت گرفته است. از مزایاي در مناطق زلزله خيز استفاده وسيعي از این دیواره

اي آنها مؤثر است مقاومت كششي باالي هاي خاك مسلح كه در عملكرد لرزه سيستم

پذیري سيستم است، اي و انعطافهاي فلزي و مقاومت برشي زیاد خاك دانهتسمه

عوامل فوق رفتار مناسبي در مقابل بارگذاري زلزله از خود  هاي كه بوسيلبگونه

 .]1[ دهدنشان مي
هاي متداول براي طراحي این دیوارها در مقابل زلزله بر مبناي  روش

اكابه و یك شتاب حداكثر انتخابي براي محاسبه  -استفاده از تئوري مونونوبه

 g2/0باشد كه محدود به مناطقي با شتاب حداكثر ضریب اصالح شده فشار زمين مي
هاي لغزش وك لغزش كه به مكانيزمتر روش جابجایي بل هاي بزرگ براي شتاب .باشدمي

ها مدل مناسبي براي  رود. در تمام این روشداخلي و خارجي محدود است به كار مي

و  یعدد یها ها در اثر زلزله وجود ندارد، لذا از روش بيني رفتار این حایلپيش

 ارهايدرك بهتر مكانيزم رفتار و مدهاي گسيختگي دیو یبرا ینتایج آزمایشگاه

  .]2[شود یتفاده محایل اس
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در این مطالعه رفتار دیوارهای خاک مسلح مشرف به نيروگاه سد گتوند به 

مورد بررسی قرار  PLAXISروش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار دو بعدی 

می گيرد. تحليل ها در دو حالت استاتيکی و دیناميکی )زلزله ای با حداکثر 

ریشتر( صورت می گيرد و نتایج به صورت  5.1زرگای متر بر مجذور ثانيه و ب 2.4شتاب

ضرایب اطمينان و مقادیر ماکزیمم تنش، کرنش و جابجایی ارائه می شوند. همچنين 

 PLAXISشيب به صورت تکی با نرم افزار  مشرف به یکی از دیوارهای خاک مسلح

 .گردد تحليل می شود و پایداری آن کنترل می

 

 

 معرفی مطالعه موردی .2

 
 PLAXISدر نرم افزار  سد گتوند روگاهيمشرف به ن بيش ترسيم شده یمدل هندس 1لشک

به  از باال به پایين ؛خاک مسلح قرار دارد وارید 5مدل  نیدهد. در ا یرا نشان م

 یفوالد یمتر )مسلح شده با تسمه ها 6.2خاک مسلح به ارتفاع  واریسه د ترتيب

متر )مسلح شده  7.5ک مسلح به ارتفاع خا وارید کیمتر ( ،  8به طول  زهيگالوان

 9خاک مسلح به ارتفاع  وارید کیمتر( و  7به طول  زهيگالوان یفوالد یبا تسمه ها

 7و 8، 9، 10 ريمتغ یبا طول ها زهيگالوانفوالدی  یمتر ) مسلح شده با تسمه ها

 قرار دارد. ازکف ی+ متر 82.5 در تراز بيش نیدر ا ینيرزمی(. سطح آب زیمتر

 
 مدل هندسی شیب مشرف به نیروگاه سد گتوند -1کلش

 

و 1در این مطالعه برای مدل سازی مسلح کننده ها از مهارهای گره به گره 

استفاده می شود. همچنين اثرات  2صفحاتبرای شبيه سازی پوسته بتنی دیوارها از 

مشخصات مدل سازی می شود.  3سازه توسط المان های فصل مشترک -عکس العمل خاک

مربوط به خاکریز  1آمده است که در آن خاک 1دول صالح بکار رفته در مدل در جم

مربوط به الیه باالیی شيب و سنگ مربوط به الیه پایينی  2دیوارهای خاک مسلح، خاک 

 شيب می باشد.

 
 شیب مدل سازیسنگ در  و 2و  1مشخصات خاک  -1جدول

 پارامتر عالمت 1خاک  2خاک  سنگ واحد

--- MC MC MC Model  مدل رفتاری

 خاک

--- Drained Drained Drained Type  نوع رفتار

 خاک
3KN/m 21 20 18.5 unsatγ  وزن مخصوص

 غير اشباع
3KN/m 22 21 20 satγ  وزن مخصوص

 اشباع

m/s 5.78E-6 5.78E-6 5.78E-6 xK  نفوذپذیری

 افقی

m/s 5.78E-6 5.78E-6 5.78E-6 yK  نفوذپذیری

 قائم

                                                 
1 .Nod-to-Nod  anchor 

2 .Plates 

3 .Interface 
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2KN/m 1700000 100000 100000 refE مدول یانگ 

--- 0.462 0.3 0.3 ν نسبت پواسون 
2KN/m 120 30 1.0 refc چسبندگی 

degree 36 36 36 φ  زاویه

 اصطکاک

degree 6 6 6 ψ زاویه اتساع 

--- Rigid 0.1 0.1 interR  ضریب کاهش

 مقاومت

مدل رفتاری مشاهده می شود در این مدل سازی از  1همانطور که در جدول 

کولمب یک مدل -( برای مصالح استفاده شده است. مدل موهرMCموهر کولمب )

پارامتر ورودی را شامل می شود، مدول یانگ و نسبت  پنجپالستيک است که -االستيک

پواسون برای االستيسيته خاک، زاویه اصطکاک و چسبندگی برای پالستيسيته خاک و 

ه بر پنج پارامتر مدل اشاره شده در باال، عالو . ]3[همچنين زاویه اتساع خاک

شرایط اوليه خاک نقش اساسی در ميزان تغيير شکل خاک دارد. تنش های افقی اوليه 

. ]4[ خاک باید بوسيله انتخاب مقادیر صحيح ضریب فشار جانبی خاک به وجود آیند

 3و2 جداولمشخصات پوسته بتنی دیوارها و همچنين تسمه های فوالدی به ترتيب در 
 آمده است.

 

 دیوارهامشخصات پوسته بتنی  -2جدول 

 پارامتر  نوع یا مقدار واحد

--- Elastic Material Type نوع رفتار 

kN/m 12e6 EA سختی محوری 

m/2kNm 3.25e4 EI سختی خمشی 

m 0.18 d ضخامت 

kN/m/m 8.3 w وزن 

--- 0.15 ν نسبت پواسون 

 
 نده فوالدی مشخصات تسمه های مسلح کن -3جدول

 پارامتر عالمت نوع یا مقدار واحد

--- Elastic Material Type نوع رفتار 

kN 52500 EA سختی محوری 

m 1.02 sL  فاصله در جهت خارج

 از صفحه

kN 1e15 max,tenF نيروی ماکزیمم 

1e15 max,compF 

 

 PLAXISمدل هندسی ترسيم شده یکی از دیوارهای شيب در نرم افزار  2در شکل 

تسمه مسلح کننده  12 یمتر و دارا 9 وارید نیارتفاع ا نشان داده شده است.

 10تسمه  3 بيبه ترت نیيباشد که از باال به پا یمتفاوت م یبا طول ها یفوالد

در آن بکار رفته است.  یمتر 7تسمه  2و  یمتر 8تسمه  4،  یمتر 9تسمه  3 ،یمتر

بر متر  وتنيلونيک 10تحت سربار ،یکش بتنرو از یمتر 1.5 یدر فاصله  وارید نیا

 زیخاکرزاویه  وار،یساخت د یساز هيمتر قرار دارد. به منظور شب 4مربع به طول 

مشخصات خاک به کار  در نظر گرفته شده است. درجه 42 نسبت به افق واریپشت د

 1رفته به عنوان خاکریز دیوار و خاک پی دیوار همان مشخصات ذکر شده در جدول 
 می باشد.

 
10 kN/m2 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 متری 9مدل هندسی دیوار خاک مسلح  -2شکل 

 

 شيب در حالت استاتيکی بررسی پایداری کلی .3

 
 دو در حالت استاتيکی از و محاسبات انجام شده بر روی مدل شيب توسط نرم افزار

 یبرا phi/c reductionو فاز دوم از نوع  کيفاز اول از نوع پالستفاز تشکيل می شود؛ 

 500مش تغيير شکل یافته شيب با بزرگنمایی   3در شکل .نانياطم بیضر یمحاسبه 

 .می باشد متر ميلی 17.16 آن برابر نشان داده شده است که بيشينه جابجایی

تغييرمکان ها در محل دیوارهای خاک مسلح  همانطور که مالحظه می شود بيشترین

مشاهده می شود. بنابراین استفاده از دیوارهای خاک مسلح به مهار این جابجایی 

نيز تنش های برشی در نقاط  4در شکل  ها و پایدار سازی شيب کمک کرده است.

کيلو نيوتن بر متر  102.19مختلف شيب نشان داده شده است که بيشينه مقدار آن 

 %0.265مشاهده می کنيم که بيشينه آن کرنش های برشی را  5در شکل .ع می باشدمرب

 شيب مقدار ضریب اطمينان  Phi/c reductionدر نتيجه انجام محاسبات از نوع  می باشد.

نشان دهنده پایداری شيب تحت شرایط بدست می آید که  1.61در حالت استاتيکی 

 استاتيکی است.

 

 
 برابر( 500)با بزرگنمایی  در تحلیل استاتیکی شیبیافته  مش تغییرشکل - 3شکل 
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 در تحلیل استاتیکی شیبتنش های برشی -4شکل

 

 در تحلیل استاتیکی شیبکرنش های برشی  - 5شکل 

 

 دیناميکی بررسی پایداری  شيب در حالت .4

 
متر بر مجذور ثانيه و  2.4 زلزله ای با حداکثر شتاب در تحليل دیناميکی شيب

به مدل مورد نظر اعمال می  (UPLAND EARTHQUAKE)ریشتر 5.1زرگای ب

نشان  6در شکل  ،گردد.تاریخچه زمانی شتاب ومشخصات تحریک اعمالی در نرم افزار

 داده شده است.
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 به مدل شده تاریخچه زمانی شتاب اعمال -6شکل 

 

ر شده زلزله بوسيله تحميل کردن تغييرمکان های مقر PLAXISدر نرم افزار 

مولفه عمودی تغيير مکان های مقرر شده به  در مرز پایين مدل شبيه سازی می شود.

 یجذب موج ها یجاذب  برا یمرزها طیشرا یعمود یدر مرزهاصفر تنظيم می شود. 

باشد؛  یشامل سه فاز مدر این بخش محاسبات  .]4[شود یرونده بکار گرفته م رونيب

است که در  یکينامید زيفاز، آنال نياست، دومنرمال  کيفاز، محاسبه پالست نياول

 بیضر یمحاسبه  یبرا phi/c reduction زيشود و فاز سوم آنال یم یساز هيآن زلزله شب

مش تغيير شکل یافته در تحليل  7در شکل  است. در شرایط دیناميکی نانياطم

جایی برابر نشان داده شده است که بيشينه جاب  50دیناميکی شيب با  بزرگنمایی 

ميلی متر نشان می دهد که به ميزان قابل توجهی نسبت به  231در این تحليل را 

در این حالت نيز مقادیر جابجایی ها در الیه  حالت استاتيکی افزایش یافته است.

 بيشتر از سایر نقاط می باشد و استفاده از دیوارهای خاک مسلحباالیی شيب 

 پایداری شيب کمک کرده است.ه ب  انعطاف پذیر و مقاومت کششی تسمه ها

 

 
 برابر( 50مش تغییر شکل یافته در تحلیل دینامیکی شیب )بزرگنمایی  – 7شکل 

 

تنش های برشی در تحليل دیناميکی شيب نشان داده شده است که  8در شکل 

کيلو نيوتن بر متر مربع می باشد که نسبت به حالت  211.36بيشينه ميزان آن 

 ل توجهی داشته است. افزایش قاب استاتيکی
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 تنش های برشی در تحلیل دینامیکی شیب -8 شکل

  

شيب مشاهده می شود نيز کرنش های برشی ناشی از تحریک دیناميکی  9در شکل 

% بوده و کرنش ها در محل دیوار ها و در الیه باالیی 14.13که بيشينه مقدار آن 

 ی هستند.شيب نسبت به الیه سخت زیرین، دارای مقادیر بزرگتر

 
 کرنش های برشی در تحلیل دینامیکی شیب -9شکل 

 

 

 متری در حالت استاتيکی 9کنترل پایداری دیوار خاک مسلح  .5

 
متری به روش دستی و در حالت استاتيکی  9برای کنترل پایداری دیوار خاک مسلح 

قل لغزش و ظرفيت باربری محاسبه و با مقادیر حدا باید ضرایب اطمينان واژگونی،

برای محاسبه این ضرایب از روش ارائه شده در  مورد قبول آن ها مقایسه شوند.

مقادیر ضرایب اطمينان محاسبه شده برای  4استفاده شده است. در جدول  ]5[مرجع 

این دیوار آمده است که نتایج نشان دهنده پایداری این دیوار در شرایط 

 استاتيکی می باشد. 

 

متری در  9اژگونی، لغزش و ظرفیت باربری پی دیوار خاک مسلح ضرایب اطمینان و -4جدول 

 شرایط استاتیکی

نوع ضریب  مقدارحداقل مقدار 
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 اطمینان الزم

1.5 9.49 FS(overturning) 

1.5 2.97 FS(sliding) 

3 36.45 FS(bearing capacity) 

 

رد نيز در شرایط استاتيکی مو  PLAXISپایداری دیوار فوق توسط نرم افزار 

در  ،شود یم ليفاز تشک 27محاسبات از ليل قرار گرفته است که در این حالت تح

شود.  ی( فعال م2)توده از جنس خاک  زیو قسمت پشت خاکر یفاز اول توده شامل پ

تسمه کارگذاشته  نيشود، در فاز سوم اول یم ختهیر 1اول از خاک  هیدر فاز دوم ال

 بيترت نيشود و به هم یم ختهیر 1از خاک  هیال نيشود و در فاز چهارم ، دوم یم

 یفعال م 26در فاز  زيشوند و سربار ن یخاک و تسمه ها تا باال فعال م یها هیال

با کاربرد ساختار  کيبه صورت محاسبات پالست 26تا  1محاسبه از  یفازها شود.

 ریسا یاستاندارد برا ماتيو تنظ یبارگذار یبه عنوان ورود  4یمرحله ا

 یبرا phi/ci  reductionام محاسبه از نوع  27شده اند. در فاز  فیا تعرپارامتره

ضریب اطمينان محاسبه شده در این مرحله  .رديگ یصورت م نانياطم بیمحاسبه ضر

 می باشد، بنابراین این دیوار در شرایط استاتيکی پایدار است. 2.722
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و  PLAXIS اه سد گتوند با نرم افزاردر تحليل استاتيکی شيب مشرف به نيروگ  -

 بامقدار ضریب اطمينان برابر  phi/c reductionدر نتيجه انجام محاسبه از نوع 

 بدست می آید، بنابراین این شيب در شرایط استاتيکی پایدار است. 1.61

  در تحليل دیناميکی شيب مشرف به نيروگاه سد گتوند با نرم افزار -

PLAXIS(5.1متر بر مجذور ثانيه و بزرگای  2.4 ثر شتابزلزله ای با حداک 

مقدار ضریب اطمينان  phi/c reduction( و در نتيجه انجام محاسبه از نوع ریشتر

تحریک دیناميکی مذکور بدست می آید، بنابراین این شيب تحت   1.5 بابرابر 

 پایدار است.

ناميکی نسبت همانطور که انتظار می رود مقادیر تنش و تغيير شکل در حالت دی -

 به حالت استاتيکی افزایش قابل توجهی را نشان می دهند.

و در نتيجه  PLAXIS متری با نرم افزار 9در تحليل استاتيکی دیوار خاک مسلح  -

بدست  2.722ا مقدار ضریب اطمينان برابر ب phi/c reductionانجام محاسبه از نوع 

ایدار است و نتایج تحليل می آید، بنابراین این دیوار در شرایط استاتيکی پ

 .دستی و نرم افزاری در این مورد با هم تطابق دارند
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4 .Staged Construction 
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