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 : مهدینام                                                                      : عابدی         نام خانوادگی دانشجو

 در جاده هراز FRPبررسی رفتار خاکریزهای مسلح به الیاف    عنوان پایان نامه:

 دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد –دکتر یعقوب محمدی  : اساتید راهنما

                                                      : محقق اردبیلی دانشگاه        : سازه گرایش         : عمران رشته           : کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی

 145: صفحه تعداد      24/12/1388: تاریخ فارغ التحصیلی                 : فنی و مهندسی دانشکده

 مان محدود: خاک مسلح، ژئوسنتتیک، الکلید واژه ها

 چکیده :

تسلیح خاک با استفاده از ژئوسنتتیک ها به منظور افزایش مقاومت مجموعه حاصل از خاک و تسلیح و بویژه افزایش 

مقاومت کششی آن، یکی از مسائل مهم در حوزه ژئوتکنیک می باشد. یکی از کاربردهای مهم ژئوسنتتیک ها به عنوان 

خاکی به منظور افزایش استحکام و نیز پایداری شیب هایی است که بدون تسلیح  تسلیح، استفاده از آنها در شیب های

با روش المان محدود یک مطالعه پارامتریک بر روی مدل شبیه  و  PLAXISر اینجا با استفاده از نرم افزارناپایدارند. د

ترهایی چون چسبندگی و زاویه آبعلی انجام گرفته که در آن پارام-سازی شده از شیروانی مسلح موجود در جاده هراز

اصطکاک خاکریز و خاک بستر، االستیسیته خاکریز، تعداد و فواصل الیه های تسلیح، فنریت و نیروی پالستیسیته 

ژئوگرید ، زاویه و ارتفاع دیواره و ... مورد بررسی قرارگرفته سپس اثر تغییرات این پارامترها بر عواملی چون ضریب 

یرمکان افقی وسط دیواره در مقابل باروارده در باالی شیروانی  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اطمینان شیروانی و تغی

 نتایج کلی آن را در یک نمودار حساسیت سنجی ارائه شده است.
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 :مقدمه  

. ساخت سازه های خود سود برده است بشر از دیر باز از خاک و سنگ به عنوان یک مصالح ساختمانی جهت

رد نیاز در امور عمرانی اوانی و در دسترس بودن این مصالح همواره بزرگترین مزیت آن نسبت به سایر موارد موفر

در نهایت به . نباید فراموش کرد بار تمام سازه ها را هم  در این بین به عهده دارد . البته خاک نقش دیگریبوده است

. بنابراین استفاده از خاک در ین بارها را به عهده دارندهنده اخاک و سنگ نقش انتقال د زمین منتقل می شود و

 .طی گوناگون همواره مطرح بوده استساخت سازه های عمرانی و بررسی عملکرد آن در شرایط محی

و انتقال قابلیت تحمل  ،خاک به عنوان یک محیط دانه ای طبیعی حاصل از فرسایش و دگرگونی سنگ ها

و در مقابل بار تغییر  ی برشی بیشتر از تاب نهایی برشی خود را تحمل نمی کندنیرو و نیروهای کششی را نداشته

ار گسیختگی لذا در بسیاری شرایط در اثر اعمال نیروهای مختلف طبیعی و یا ناشی از سازه ها دچشکل میدهد. 

ض رطوبت . همچنین بدلیل ماهیت نفوذپذیر آن و وجود آب در طبیعت، همواره در معرشده و یا نشست می کند

. بدین لحاظ تاسیسات بنا شده بر روی آن نیز با باشدییرات شرایط اقلیمی حساس میقرار داشته و نسبت به تغ

 .تغییر شرایط رطوبت دچار مشکالت عدیده ای می گردند

ی مختلفی نظیر ، مهندسین همواره با روشهاشی خاکبه سبب ناکافی بودن مقاومت برشی و عدم مقاومت کش

آن را تقویت می نمایند. ایده  1(شیمیایی و یا با قراردادن عناصر مقاوم )تسلیح خاک مکانیکی، فیزیکی، فرایندهای

تسلیح خاک با الیاف در پروژه های ژئوتکنیک برگرفته ازتسلیح ریشه گیاهان در خاک میباشد. 

[Beckham,1935] 

                                              

1- Soil Reinforcement 
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الت متحده فصل اون آن در اروپا و ایمیالدی در اروپا و توسعه روزافز 60ابداع سیستم خاک مسلح در دهه 

 پلیمری به عنوان 1میالدی ورود ژئوسنتتیکهای 70. در اواخر دهه ی در مباحث  علم مکانیک خاک گشودجدید

جایگزین نوارهای فلزی نسل اول سیستم های خاک مسلح و به دنبال آن استفاده روزافزون و چشمگیر آن در جهان 

های خاکی مسلح یکی از مباحث روز مجامع علمی و موضوع تحقیق بسیاری از  باعث شد تا بحث رفتارهای سازه

مقاالت گردد. موارد کاربرد متعدد این ژئوسنتتیکها که روز به روز گسترده تر و متنوع تر می گردید ایجاب می کرد 

 ف و متفاوت بررسی الزم صورت گیرد.که در مورد کارکرد آنها در شرایط مختل

  زمینه تحقیق 1-1

، استفاده از خاک و ل راهها و خطوط راه آهن می باشددربخش زیرساختهای شبکه ارتباطی هر کشور که شام

. استفاده از مصالح مرغوب و و روسازی امری اجتناب ناپذیر استمصالح سنگی دانه ای به عنوان الیه های زیرسازی 

عوامل بسیار مهم در پایداری و دستیابی به ، یکی از ریز بخصوص در مناطق با بستر ضعیفتقویت الیه های خاک

در مناطق کوهستانی  باتوجه به اینکه قسمت عمده ای از راههای کشور طول عمر مفید این تاسیسات عمرانی است.

، لزوم پایدارسازی جسم راه و شیب ترانشه های آن متناسب با شرایط هر منطقه بایستی مورد توجه واقع شده است

 .قرار گیرد

با افزایش حجم ترافیک و شدت بار وارد بر شبکه حمل و نقل زمینی کشور از جمله شبکه راهها و راه آهن  امروزه

ز هر زمانی در کشور احساس می نیاز به احداث راههای عریض و ایمن و همچنین خطوط راه آهن سریع السیر بیش ا

، نیاز بهه گسهترش و افزایش جامعه امروزی خواست رو به. ساخت آزادراهها و شبکه راه آهن متناسب با حجم درشود

 ن زمینه اجتناب ناپذیر ساخته است. بسیاری از زمین هایی که قهبالًبکارگیری روش های نوین و فناوری روز را در ای

از نظر مرغوبیت مناسب برای امور احداث شبکه های ارتباطی نبوده اند می بایست به دلیل تقاضهای زیهاد و افهزایش 

. حتی ایده ساخت راهها از میان دریاچه ههای کهم عمهق و گیرندین مرغوب مجددا مورد ارزیابی قرار قیمت های زم

 مناطق باتالقی با وجود هزینه فراوان آن امروزه مورد توجه قرارگرفته است. 

                                              

2-Geosynthetic 
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ههای در این میان رفتار شیبهای خاکی مسلح به عنوان یکی از مهمترین و شناخته شده ترین نمونهه ههای سهازه 

موضاعات مورد بررسی بوده است. با توجه به اختالف سختی المانهای مسلح کننده  اکی مسلح یکی از اساسی ترینخ

و خاک و در نتیجه اندرکنش این دو با یکدیگر می توان گفت که پاسخ شیب های خاکی مسلح در مقایسه بها نمونهه 

و ایده های قویتری را طلب می کند. عهدم شهناخت های مشابه غیرمسلح متفاوت بوده و بررسی رفتار آنها دیدگاهها 

موجب شده است طراحان برای دوری از خطر گسیختگی تمایل بهه  ی وارده،درست پاسخ این سازه ها در برابر بارها

 استفاده از فرضیات محافظه کارانه ای پیدا کنند که این امر منجر به ارائه طرح های غیر اقتصادی می گردد. 

 ق تحقی ضرورت 1-2

ی زیهر گسهترش علهت مزایهاه از زمان ابداع خاک مسلح، استفاده از آن در حوزه های مختلف مهندسی عمهران به

 ، همچنین عوامل زیر استفاده از خاک مسلح را نسبت به گزینه ههای دیگهر ضهروری میسهازدروزافزونی داشته است

 :]1384عباس زاده، [

  راحتی اجرا و سرعت باالی ساخت 

  در شیب های مختلف و شرایط خاکی متفاوت قابلیت کاربرد 

  ًنرم نیز وجود دارد انعطاف پذیر بودن سازه حاصل به طوری که امکان ساخت آن روی خاک نسبتا 

  امکان ایجاد نماهایی در شکل و اندازه مناسب سازه ای با معماری خوشایند و سازگار با محیط 

  شکل پذیر بودن مکانیکی مصالح مورد استفاده 

ما ایران نیز به دلیل موقعیت خاص خود یکی از مناطق زلزله خیز جهان می باشد و تها کنهون زمهین لهرزه  کشور

های بسیار بزرگی در نقاط مختلف آن رخ داده که ضرورت بررسی تمهامی سهازه ههای عمرانهی از جملهه دیوارهها و 

لیل دیگهری دلوژی خاک مسلح در ایران دوچندان کرده است. کاربرد روزافزون تکنو راشیروانیهای خاکی حین زلزله 

بر اهمیت وجود یک شناخت و درک صحیح از رفتار و پاسخ این سازه های خهاکی در برابهر بارههای ناشهی از زلزلهه 

است. مسلم است که فهم هرچه بهتر و دقیقتر این موضوع می تواند در غنی ترکردن دستورالعملها و آیین نامه ههای 

ه بیشتر روند روشهای طراحی به آنچه در واقعیت رخ میدهد تاثیر بسزایی داشته باشد و طراحی و نزدیک کردن هرچ

 .ظه کارانه می باشد جلوگیری میکنداز ارائه طرح های غیراقتصادی و دست باال که نتیجه فرضیات محاف
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پاسخ این  تمایل به استفاده از ضرایب اطمینان بزرگ ناشی از مجهوالت زیادی است که از عدم شناخت درست

های ت می گیرد. این امر در نهایت به ارائه طرحاسازه های خاکی حین وارد آمدن بارهای دینامیکی ناشی از زلزله نش

 غیر ممکن می گردد.طرح غیر اقتصادی منجر می شود که در مواردی حتی اجرای آنها به دلیل غیر منطقی بودن 

ح و چگونگی تاثیرپذیری رفتار شیروانی از هر کدام از پارامترهای بنابراین فهم درست رفتار شیروانیهای خاکی مسل

 مشخصه خاک و مسلح کننده ها می تواند به ارائه یک طرح ایمن و در عین حال بهینه و اقتصادی کمک کند. 

 هدف تحقیق 1-3

سلح حین زلزله در این پایان نامه، با عنایت به مواردی که درمورد  لزوم تحقیق در مورد پاسخ شیب های خاک م

، اهداف زیر مورد متداش 1"تعریض سه راه آبعلی در جاده هراز"بیان شد و با آشنایی که نگارنده از نزدیک در پروژه 

 :نظر قرار گرفت

 مرور تحقیقات موجود درباره چیستی و چگونگی ژئوگریدها 

  و طراحی آنمرور تحقیقات موجود درباره چگونگی رفتار دیواره مسلح به ژئوگرید و تحلیل 

 تعیین پارامترهای مشخصه خاک و ژئوسنتتیک که در رفتار شیروانی مسلح موثرند 

 تعیین معیارهایی برای تشخیص چگونگی رفتار دیواره خاک مسلح 

 بکارگیری ابزاری عددی جهت بررسی حساسیت رفتار دیواره به تغییرات پارمترهای مربوط 

مسلح، دیدی از چگونگی رفتار شیروانی  آوردنواره، ضمن بدست در نهایت با تعیین نمودار حساسیت رفتار دی

در انتخاب پارامترها هنگام تحلیل و طراحی شیروانی مسلح ارائه می شود. تجارب بدست توصیه هایی جهت تدقیق 

صل از این آمده از پروژه تعریض سه راه آبعلی در جاده هراز نیز در فصلی جداگانه ارائه و در موارد مرتبط، با نتایج حا

 تحقیق مقایسه می گردد.

 شیوه تحقیق 1-4

روش تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش المان محدود بنا شده است. ابتدا مرور ادبیات فنی انجام شد تا با 

دید درستی نسبت به انتخاب پارامترهای مشخصه مناسب و مهم خاک و ژئوگرید اقدام شود. همچنین با مرور 
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یازهای موجود درباره شناخت اهمیت پارامترها مشخص شد و معلوم شد کدامین شیوه جهت ساخت ادبیات فنی، ن

 مدل عددی و نیز نوع مدل و نرم افزار مناسب خواهد بود. 

پس از ساخت یک مدل پایه که در آن هر کدام از پارامترها در مقدار میانه ای تنظیم شده اند، به ترتیب با مقدار 

ها بازی شد تا بتوان حساسیت سنجی را انجام داد. شایان ذکر است که بازه ای که پارامترها در آن هرکدام از پارامتر

 تغییر داده می شوند با مرور ادبیات فنی و نیز بر اساس تجربه و مشورت با صاحب نظران انتخاب شده است.

خالل فصل مربوطه در البالی  در پایان، نتایج حساسیت سنجی ارائه شده و عالوه بر اینکه مشاهدات عددی در

 منحنی ها ثبت و ارائه شده است، نتیجه گیریهای کلی تر در فصل پایانی آورده شده است. 

فصل مربوط به مطالعه موردی پروژه سه راه آبعلی، بر اساس مشاهدات نگارنده و به میزان دسترسی ممکنه به 

 ع شود.مدارک پروژه تفصیل داده شده است که امید است مفید واق

 


