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  ۱۱۱-١٢٧صفحه , ١٣٨٦ تابستان, ١٨جلد , ٢ شماره ،دانشگاه علم و صنعت ايران نشريه بين المللی علوم مهندسي
  نامه مهندسی عمرانويژه

 
  توسعه روش قطعات افقی برای تحليل شيبهای خاکی 

  مسلح حين زلزله 
  

  حميدرضا نوری   و   علی فاخر
 

براساس تحليل موضوع اين مقاله بررسی پايداری شيبها و ديوارهای خاکی مسلح  :چکيده
در اين روش محتملترين مکانيسم گسيختگی در شيب  .باشد استاتيکی و تئوری تعادل حدی می شبه
های   گوه لغزنده به يکسری قطعات افقی به موازات اليه مسلح حين زلزله، در نظر گرفته شده وخاکی
دنبال آن معادالت تعادل نيروهای داخلی و خارجی وارد بر اين قطعات  به. تقسيم شده استده نکن مسلح

يد، آ  میپارامتر مهمی که با حل اين معادالت بدست. شوند و کل گوه گسيختگی نوشته و ارضاء می
براساس تعداد و . باشد  برای تأمين پايداری شيب خاکی مسلح میها کننده حداکثر نيروی الزم در مسلح
مورد ای که برای حل دستگاه معادالت  کننده گردند و همچنين فرضيات ساده نوع معادالتی که ارضاء می

يک فرمولبندی برای بررسی شده و به دنبال آن گيرد، تعدادی فرمولبندی ارائه  استفاده قرار می
روش قطعات افقی با  درنهايت اعتبار نتايج .رونده در محاسبات نيز ارائه گرديده است گسيختگی پيش

چند روش معتبر تحليلی ارزيابی شده و همخوانی مناسبی بين اين نتايج مشاهده استفاده از نتايج 
  . گرديده است

  

اسـتاتيکی؛   يوارها؛ تعادل حدی؛ روش قطعات افقی؛ تحليل شـبه   های خاکی؛ شيبها و د      سازه: هاي کليدي واژه
  .رونده زلزله؛ گسيختگی پيش

  
  ١مقدمه .۱

 ميالدي مباحـث جديـدي در     ٦٠ابداع سيستم خاك مسلح در دهه       
هاي خاكي    در چند دهه اخير بحث رفتار سازه      . مكانيك خاك گشود  

  . مسلح يكي از مباحث روز مجامع علمي بوده است
ان رفتار شيبهاي خاكي مسلح حين زلزلـه در دهـه اخيـر           در اين مي  

  . مورد توجه بيشتری قرار گرفته است
هـا ايـن مزيـت را       خصوص با ژئوسـينتتيك     هاي خاكي مسلح به     سازه

قبول  دارند كه در مقابل بارهاي ناشي از زلزله كارايي و پايداري قابل          
  . دهند از خود نشان مي

 طي گزارشهايي از عملكرد آنهـا    هاي خاكي   كاركرد مناسب اين سازه   
، ]٦[،  ]٥[،  ]٣([هاي بزرگ مشخص گرديـده اسـت          حين وقوع زلزله  

]٢٣[، ]١١.([  
                                                             

 بـه تـصويب   ٢٣/٨/٨٥ دريافت شده و در تاريخ۱۷/۶/۸۲ مقاله در تاريخ
  .نهايي رسيده است
ايش مکانيک خاک و پی، دانشکده دانشجوی دوره دکترا، گر, حميدرضا نوری
  Nouri_hr@yahoo.com.فنی، دانشگاه تهران

  fakher@ut.ac.iraدانشگاه تهران،  گروه عمران، دانشکده فنی، ,علی فاخر دکتر

وجود يكي از ديگر داليلي كه باعث كاركرد مناسب اين  با اين 
هاي خاكي حين زلزله شده، اعمال ضرايب اطمينان بزرگي  سازه

نهايت  اين امر در. اند کار برده است كه طراحان در محاسبات خود به
دليل اين امر عدم . به ارائه طرحهاي غيراقتصادي منجر شده است

 در های خاکی مسلح خصوصاً حين زلزله شناخت کافی از پاسخ سازه
اساس تستهاي مختلف  اين  بر . شدبا میروشهای متداول طراحی 

سازي زلزله با استفاده از ميز لرزان يا سانتريفوژ انجام شده و  شبيه
هاي  بيني رفتار اين سازه ي گرديده تا از نتايج حاصله براي پيشسع

، ]٢٢[، ]٢١[، ]٢٠[، ]٩([لرزه استفاده شود  خاكي حين زمين
استفاده از اين روش نتايج مفيدي در مورد مكانيسمهاي ]). ٣٣[

وجودآمده در خاك و مراحل  گسيختگي، ميزان تغييرشكلهاي به
دهد و   بزرگنمايي ارائه ميرونده و پديده وقوع گسيختگي پيش

تواند براي بررسي صحت تحليلهاي تئوري مورداستفاده قرار  مي
شده در بررسي رفتار و پاسخ  جامعترين روش تحليلي استفاده .گيرد

هاي خاكي مسلح حين زلزله، روشهای عددي نظير  ديناميكي سازه
باشد كه توسط گروهي از محققين  اجزاء محدود و تفاضل محدود مي

  ]).٢٥[، ]٤[، ]٣([استفاده شده است 
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  حميدرضا نوری و علی فاخر                                                                                                                                                                               ١١٢
 

استفاده از اين روش نيز مشكالت و محدوديتهاي خاص خود را 
براي اطمينان از صحت و درستي نتايج اين روش الزم . دنبال دارد به

گيريهاي دقيق از خواص مصالح و پارامترهاي ژئوتكنيكي  است اندازه
همچنين . گيردنياز در معادله رفتاري مورد استفاده صورت  مورد
صورت اصطكاكي عمل  كردن گسيختگي در مصالحي كه به مدل
ترتيب حل مسأله به اين  اين و به] ٣٢[كنند بسيار مشكل است  مي

 . كند اي را طلب مي روش عمليات محاسباتي سنگين و پرهزينه
دسته ديگري از روشهاي تحليل ديوارها و شيبهاي خاكي مسلح، 

. باشند  براساس روش تعادل حدی ميکیاستاتي روشهاي تحليلي شبه
دليل سابقه  علت سهولت كاربرد و همچنين به اين گروه از روشها به

توجه محققين  شدت مورد كارگيريشان، به زياد و تجربه طوالني به
نكته مثبت اين . اند صورتي گسترده مورداستفاده قرار گرفته بوده و به

 در مقايسه با ديگر قبول و منطقي است كه روشها، نتايج قابل
شده، نظير روشهاي آزمايشگاهي يا روشهاي عددي  روشهاي ذكر
  ].٣٤[دهند  بدست مي

در اين مقاله توسعه روش قطعات افقی برای بررسی پايداری 
اين روش در ابتدا توسط . باشد شيروانيهای خاک مسلح مدنظر می

 در براي تحليل پايداري ديوارهاي قائم خاك مسلح) ١٣٧٨(شاهقلي
نامه كارشناسي ارشد مطرح گرديد و نتايج آن  زلزله طي يك پايان

روش قطعات افقي ) ١٣٧٨(نامه شاهقلي در پايان]. ٢٧[انتشار يافت 
با استفاده از يك فرموالسيون ساده براي ديوارهاي قائم خاك مسلح 

دليل عدم ارضاء  قبول، به ارائه شد كه با وجود ارائه نتايج قابل
  . رسيد نظر مي دل لنگر ناقص بهمعادالت تعا

اساس توسعه روش قطعات افقي در اين تحقيق با ارائه پنج  براين
يك فرمولبندي ساده با ارضاء تعادل لنگر، دو (فرمولبندي 

فرمولبندي نسبتاً كاملتر هريك با ارضاء تعادل نيروهاي افقي و لنگر 
اي نيروها، يك فرمولبندي كامل و درنهايت يك فرمولبندي بر

مدنظر قرار گرفته و نتايج ) رونده بررسي مسأله گسيختگي پيش
. آمده براي يکسری از آنها با يكديگر مقايسه شده است بدست

ج فرمولبندي كامل با نتايج سه مرجع معتبر مقايسه يدرنهايت نتا
 . گرديده و اعتبار نتايج اين روش ارزيابی شده است

  
  روش قطعات افقی. ۲

 از (Limit Equilibrium) تعادل حديدر اين بخش، روش 
اساس . رود شمار مي هاي خاكي به متداولترين روشهاي تحليل سازه

گرفتن يك يا چند مکانيزم گسيختگي و محاسبه  نظر اين روش در
  . باشد ضريب اطمينان در مقابل مکانيزم گسيختگي مي

شده، يك سطح  ترتيب بر اساس حاالت گسيختگي شناخته اين به
گردد،  ا گسيختگي كه منجر به تشكيل يك توده لغزنده ميلغزش ي

با نوشتن معادالت تعادل نيرو و لنگر براي آن . شود گرفته مي نظر در
توده لغزنده خاك، ضريب اطمينان آن سطح در مقابل گسيختگي 

نوشتن معادالت تعادل نيروها براي اين گوه لغزنده . آيد بدست مي
ي مؤثر در روند محاسبات وارد شود كه نيروهاي داخل موجب مي

نشده و به گفته ديگر تعادل نيروهاي داخلي به طور كامل ارضاء 
هاي خاكي،  ترتيب گروهي از محققين براي تحليل شيب اين به. نگردد

اند كه طي آنها هم تعادل نيروهاي  روشهاي مختلفي را به كار گرفته
  . داخلي و هم نيروهاي خارجي ارضاء گردد

ن روشها، تقسيم گوه گسيختگي خاك به تعدادي قطعات يكي از اي
هاي  مشكل استفاده از روش قطعات قائم براي سازه. باشد قائم مي

صورت مجهول در  ها به كننده شدن نيروهاي مسلح خاك مسلح، وارد
باشد كه با افزايش مجهوالت كار حل  معادالت تعادل نيروها مي

اين مشكل استفاده از روش  با توجه به . كند معادالت را مشكل مي
روش ]). ٣٠[، ]٨([پيشنهاد شده است ) مورب(قطعات غيرقائم 

قطعات افقي براي تحليل استاتيكي شيبها اولين بار توسط لو و ژو 
  . پيشنهاد گرديد ]١٦[

روش قطعات افقي را براي بررسي ) ١٣٧٨(پس از آن شاهقلي 
در روش . ار بردپايداري ديوارهاي قائم خاكي مسلح حين زلزله بک

استاتيكي در مركز  صورت شبه شده نيروي ناشي از زلزله به استفاده
شدن معادالت تعادل نيروها،  جرم هر قطعه وارد شده و با نوشته

طول و مقاومت كششي موردنياز براي تأمين پايداري ديوارهاي قائم 
ويژگيهاي . آمده است اي بدست خاكي مسلح در برابر بارهاي لرزه

 در ]١٦[ به روش لو و ژو  نسبت) ١٣٧٨(قطعات افقي شاهقلي روش 
سازي محاسبات و استفاده از آن در تحليل حين زلزله است  ساده

]٢٨ .[  
روش تحليلي مورد استفاده در اين مقاله بر اساس تئوري تعادل 
حدي و تقسيم گوه گسيختگي بحراني به قطعات افقي موازي 

پالستيك درنظر ـ  ين قطعات، صلبرفتار ا. باشد ها مي كننده مسلح
گرفتن نيروهاي وارد بر قطعات ناشي از  نظر  شده و براي در گرفته 

استاتيكي زلزله در مركز جرم هر قطعه وارد شده  زلزله، نيروي شبه
  . است

ضريب شتاب افقي زلزله به طرف خارج شيب و ضريب شتاب قائم 
در  .شود فته ميگر نظر زلزله نيز به طرف باال در جهت مثبت در

شده در اين تحقيق خاك، غيرچسبنده درنظرگرفته  تحليل انجام
ای بودن خاک و  همچنين در اين تحليل با توجه به دانه. شده است 

اي در  كشي اين مصالح از اثر فشار آب حفره قابليت باالي زه
 . نظر گرديده است محاسبات صرف

ه اندازه كافي سخت بستر خاك در زير تراز شيب مورد بررسي نيز ب
  . شود گرفته مي نظر و متراكم در

شود سطوح گسيختگي بحرانی به بستر خاك  اين فرض موجب مي
اين فرض محدوديت اساسي براي اين روش . زيرين نفوذ نكنند

نيست، ليكن تاكنون روش قطعات افقي براي سطوح گسيختگي كه 
ن در اين همچني. كار نرفته است كنند به از خاك بستر عبور مي

 در تحليل پايداري (Facing)تحقيق از مشاركت المانهاي پوششي 
 .اين فرض در اغلب روشهای تحليلی متداول است. شود نظر مي صرف

هاي  با توجه به آزمونهاي آزمايشگاهي كه بر روي مدلهاي شيب
خاكي مسلح و غيرمسلح با استفاده از دستگاه سانتريفوژ يا ميزلرزان 
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  ١١٣                                                                                                           توسعه روش قطعات افقی برای تحليل شيبهای خاکی مسلح حين زلزله 
 

شده كه يكي از مهمترين سطوح  اين نكته ثابت  ه است،پذيرفت انجام 
گسيختگي كه ممكن است حين زلزله در يك شيب خاكي مسلح يا 
غيرمسلح رخ دهد، مکانيزم گسيختگي دوراني با سطح لغزش 

در تحقيقات ديگر نيز  .])٢٤[، ]٣٣[(باشد  اسپيرال لگاريتمي مي
نيزم غالب توصيه گسيختگي بعنوان مکا گرفتن اين مكانيسم  نظر در

هاي  ديگر مکانيزم  چون در شرايط مشابه نسبت به. شده است 
، ]١٤[، ]٧([كرده است   تري ارائه اطمينان پايين  گسيختگي ضرائب

با داشتن پارامترهاي ژئوتكنيكي خاكريز شيب و پارامترهاي  ]).١٧[
سطح گسيختگي ) …ارتفاع، زاويه تمايل شيب،(هندسي آن 
كمك دو پارامتر هندسي آن  به (Log-Spiral)مياسپيرال لگاريت

اين سطح  معادله ).  الف-١شکل (گردد   معرفي مي)hθ و0θمعموالً(
  : صورت زير نوشت توان به گسيختگي را مي

)١(                                  ( )[ ]ϕθθ tanexp.0 orr −=  

)٢(          ( )[ ] 00
0 sintanexp.sin θϕθθθ −−

=
hh

Hr  

 زاويه اصطكاك داخلي خاکريز ϕ ارتفاع شيب وHدر اين رابطه، 
 اين سطح hθ و0θترتيب با داشتن دو پارامتر  اين به. باشد شيب مي

  . باشد تعريف مي گسيختگي قابل
گسيختگي اين است كه  كانيسم يكي از مهمترين مزاياي اين م

ديگر   بيان  هم نزديك باشند، به  بسيار بهhθ و 0θدرحالتيكه 
، )0θ≅hθ( گسيختگي در بينهايت باشد هنگاميكه مركز سطح 
اي  گسيختگي صفحه به سطح  گاريتميسطح لغزش اسپيرال ل

توان مود  ترتيب همزمان مي اين  به. شود تبديل مي (Planar)مسطح 
  . قرار داد بررسي  اي را نيز مورد  لغزش صفحه

حدود تغييرات دو پارامتر هندسي معرف اين سطح بسته به تراكم 
  . باشد خاك زير پي شيرواني و يا پارامترهاي ديگر متغير مي

اندازه كافي سخت و متراكم باشد،  ه اگر خاك زير شيب بهچنانك
يابد و در نتيجه به  سطح گسيختگي در محل پنجه شيب خاتمه مي

  :در اين حالت. كند تراز زير پنجه نفوذ نمي

)٣(                                                   ϕ
π

θθ +≤≤
2ho  

بودن بستر خاك و نفوذ سطح  رمدر غير اينصورت،يعني در حالت ن
  : توان نوشت گسيختگي درون بخش غيرمسلح بستر خاك مي

)٤(                                                           ϕ
π

θ +≥
2h 

خاك در زير شيب به اندازه كافي سخت  اينكه بستر با توجه به
براي دو پارامتر ) ٣(طهشود راب شده است، فرض مي گرفته  نظر در

  . برقرار استhθ و0θهندسي 

  هاي روش قطعات افقي  معرفي فرمولبندي. ۳
در اين بخش به فرمولبنديهاي روش قطعات افقي شامل فرمولبندی 

شود و  مي  و فرمولبنديهای مقاله حاضر اشاره) ۱۳۷۸(اوليه شاهقلی 
شده و در پايان نتايج    ذكري هريكهان معايب و قابليتبه دنبال آ

  . گردند مي   با يكديگر مقايسههاآن
  
  فرمولبندي ساده روش قطعات افقي. ۱-۳

 N:(باشد  معادله و مجهول ميN۲+۱اين فرمولبندي ساده شامل 
  .تواند به دو صورت ارائه گردد  و مي )تعداد قطعات افقي

  
 با ارضاء تعادل نيروهاي افقي N۲+۱  فرمولبندي ساده. ۲-۳
  )۱۳۷۸ شاهقلي، (

اين  شده است، در  ارائه) ۱۳۷۸( فرمولبندي ساده اول توسط شاهقلي
 معادله تعادل نيروهاي قائم براي هر قطعه، معادله تعادل فرمولبندي

نيروهاي افقي براي كل گوه لغزنده و معادله مربوط به رابطة بين 
  . شوند ر كف هر قطعه ارضاء مينيروهاي قائم و مماسي وارد ب

 ارائه) ۱(فهرست معلومات و مجهوالت اين فرمولبندي در جدول 
  . شده است

  

   سادههايمعادالت و مجهوالت فرمولبندي .١ جدول
  تعداد  معادالت  تعداد  مجهوالت

 نيروي قائم وارد بر كف 
∑  iN(  N(قطعات  = 0yF  

  هر قطعه
N  

 نيروي مماسي وارد بر كف 
iS(  N ..SF(قطعات

f
r

τ
τ =  

  هر قطعه
N 

 نيروهاي الزم مجموع
 اه كننده در مسلح 

) ∑
=

m

j
jT

1

(  
١ 

∑ = 0xF  

    يااولروش 
∑ = 0oM  

  دوم روش 
  )كل گوه(

١ 

  N٢+ ١  موعمج  N۲+ ۱  مجموع
  

و دياگرام آزاد نيروهاي وارد بر هر قطعه )  ب- ۱(با توجه به شكل 
توان اين معادالت را به صورت زير  ميافقي و كل گوه گسيختگي 

  :نوشت
  

∑  )براي هر قطعه(   )۵( = 0yF  

0)1(1 =++−−−⇒ + iiiiivii CosNSinSwkvv αα   
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      )براي هر قطعه)                                (۶(
..SF

f
r

τ
τ = 

( )ϕtan
..

1
iii Ncb

SF
S +=⇒   

∑)         براي كل گوه(      )۷( = 0xF  
∑ ∑ ∑ ∑

= = = =

=−−+⇒
m

j

n

i

n

i

n

i
hiiiiij kwSinNCosST

1 1 1 1

0αα
 

  
  

  

  )الف(

  
  )ب(

-Log) سطح گسيختگي اسپيرال لگاريتمي - الف.١شكل
Spiral)   

   روش قطعات افقي و نيروهاي وارد بر هر قطعه- ب.١شکل
  

نيز ) ب-١(رفته در روابط باال در شكل  كار نيروها و پارامترهاي به
 معرف نيروهاي عمودي بين ivدر اين روابط، . اند شده  داده  نشان

 وزن قطعه iw، )های بااليی خاک ناشی از وزن اليه(قطعات 
 نيروي عمودي iN مماسي وارد بر كف قطعه،  نيرويiSنظر،  مورد

 SF..كننده،  شده درون مسلح  نيروي بسيجjTوارد بر كف قطعه، 

 C زاويه اصطكاك داخلي خاك، ϕضريب اطمينان پايداري شيب، 
 ضريب شتاب vk ضريب شتاب افقي زلزله، hkي خاك، چسبندگ

نظر   طول كف قطعه موردib زاويه كف قطعه با افق و iαقائم زلزله، 
   .باشد مي

 براي هريك از اين) ۷(تا ) ۵(شده در روابط  دستگاه معادالت ذكر
  . شده است  سطوح گسيختگي حل

 لغزشترين سطح  اينكه الزم است بحرانيترين و محتمل با توجه به
شود، در اين روش دستگاه معادالت براي يكسري سطوح   انتخاب

 و درنهايت سطح لغزشي كه بيشترين نيروي شود  مي گسيختگي حل
 براي تأمين و حفظ پايداري شيب خاكي ها كننده مسلحالزم در 

∑ (لحمس
=

m

j
jT

1

عنوان بحرانيترين سطح لغزش   را نياز دارد، به)

مستلزم حقيقت   در،واضح است كه آنچه گفته شد. شود  مي انتخاب

∑يابي روي يك عمليات بهينه
=

m

j
jT

1

نسبت به پارامترهاي هندسي  

لغزش اسپيرال  سطح براي hθو 0θ (معرف سطح گسيختگي
يند سعي و خطا صورت آ كه در اينجا طي يك فر،باشد  مي)لگاريتمي

 و ام iقطعه نيروي قائم وارد بر ivدر اين فرمولبندي،. گرفته است 
 اين فرض ،باشد  مي قطعهمعادل وزن سر بار خاك موجود در باالي

گرفته   بردن نامعيني آنها صورت  بين  كردن معادالت و از تر ي سادهبرا
اين فرض ساده کننده توسط ساير مؤلفين مثل شاهقلی و . است

  .  استفاده شده است]۱[و همچنين اتکينسن ] ۲۷[همکاران 
البته استفاده از اين فرض در روشهای دقيق قابل توصيه نيست و به 

 که در همين مقاله ارائه تریملهمين دليل در فرمولبندی کا
گرديده، از اين فرض استفاده نشده است و نيروی قائم وارد بر قطعه 

)iv( به عنوان مجهول در نظر گرفته شده و با حل دستگاه معادالت 
با اين وجود در اين فرمولبندی نيز سعی شده . تعيين گرديده است

ين فرض بر روی نتايج محاسباتی تا حد ممکن از آثار منفی ا
جلوگيری شود، چنانکه در تعيين سربار و نيروی قائم وارد بر قطعه 

(vi) اثر شيب نيز در توزيع تنش سربار روی هر قطعه لحاظ شده 
  .است

 
  با ارضاء تعادل لنگر N۲+۱ فرمولبندي.۳-۱-۲

وارد بر   نيروهايتعادل لنگر) ۱۳۷۸(در فرمولبندي ساده شاهقلي
ترتيب فرمولبندي ساده دوم براي  اين  به.ارضاء نشده بودات قطع
  ارائه) ۱۳۸۱( و همكارانكردن معادله تعادل لنگر توسط فاخر وارد

دقيقاً مانند ) ۱۳۸۱،  و همكارانفاخر(فرمولبندي ساده دوم .گرديد
جاي  تفاوت كه به  اين   باباشد، مي) ۱۳۷۸ ،شاهقلي(فرمولبندي اول 
روهاي افقي براي كل گوه لغزنده، معادلة تعادل لنگر معادله تعادل ني

 جاي معادله يعني به. شود حول يك نقطه مرجع سنجيده مي
∑ = 0xFاز معادله) ١٣٧٨( در روش شاهقلي∑ = 0oM 
براي سطح گسيختگي اسپيرال لگاريتمي اين . شود استفاده مي
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  ١١٥                                                                                                           توسعه روش قطعات افقی برای تحليل شيبهای خاکی مسلح حين زلزله 
 

  براي كل گوه لغزنده نوشتهغزشلحول مركز سطح معادله تعادل 
  :شود مي 

00 )براي كل گوه لغزنده (⇒          )۸( =∑M  
( )( )∑

=

+++
n

i
iOGih SinrYYwk

1
00, 1

.[ θ

 
( )( )( )−−+− iiiOGiv lCosrxwk θ

1,..1  

( ) −
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i

i
iiiiii

hCosrCosNSinS
α

θαα
tan2
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( ) −






 +− ]
2

. i
iiiiii

hSinrSinNCosS θαα   

( )[ ]∑
=

=+
m

j
jrj SinrYT

1
00, 0. θ  

  

jrYدر اين معادالت ام نسبت به تاج jكننده   معرف عمق مسلح,
شيب،

1,OGY و 
1,OGx1  مختصات مركز جرم قطعه نسبت به نقطهo 

 عمق سطح بااليي iY،)نقطه گوشه سمت چپ باالي هر قطعه(
 βام،i  طول سطح بااليي قطعهilام نسبت به تاج شيب،i قطعة

در . باشد ام ميi ضخامت قطعهihو به افق زاويه تمايل شيب نسبت
كننده ديگري استفاده شده كه  ادهاين فرمولبندي فرض س

اساس آن محل واردشدن نيروهاي قائم و مماسي وارد بر كف  بر
  . شده است قطعه در وسط آن درنظر گرفته 

تواند  گرفتن تعداد زيادي قطعه افقي با ضخامت كم مي نظر  در
با توجه به اينكه . بردن دقت و صحت اين فرض موثر باشد در باال

ها در  كننده يک از مسلح شده درون هر روي بسيجدر اين معادله ني
شده توسط لينگ و  شود، از رابطه تقريبي ارائه معادالت وارد مي

  . استفاده شده استها  کننده برای توزيع نيروی مسلح ]۱۵[ همكاران
تك  شده درون تك اين رابطه توزيع مناسبي براي نيروي بسيج

∑حسب بر را ها كننده مسلح
=

m

j
jT

1

شده درون  مجموع نيروي بسيج(

 :كند  ارائه مي)ها كننده مسلح

)۹(  2

1

2
1 H

T
K

m

j
j

γ

∑
==  

)۱۰(  jrjrj DYKT ,, ...γ=  

jrYارتفاع شيب، Hمخصوص مصالح خاكريز،   وزنγدر اين رابطه , 
jrD ام نسبت به تاج شيب،jكننده عمق اليه مسلح فاصلة  ,

بعدي است كه بعدها  پارامتر بي Kام وj−1 ام تاjكننده  مسلح
الزم به ذكر . آمده از آن استفاده خواهد شد  براي ارائه نتايج بدست

كننده، معرف فاصله آن   براي اولين و باالترين اليه مسلحrD,1است
  . باشد تا تاج شيب مي

مشابه عملياتي كه براي فرمولبندي اول انجام شد، طي يك فرآيند 

∑سعي و خطا مقدار
=

m

j
jT

1

به پارامترهاي هندسي معرف سطح    نسبت

  .شود نه ميگسيختگي اسپيرال لگاريتمي بهي
  
  مزايا و معايب فرمولبندي ساده .۳-۱-۳

 شمار ن به آ اولين و مهمترين مزيتدر اين روشسادگي حل 
سهولت حل اين فرمولبندي تا آنجاست كه در اين روش . رود مي

∑ پارامتر مهمتوان حل بسته براي مي
=

m

j
jT

1

  . آورد   را بدست

، مشكالت و مسائلي را نيز به همراه  سادگيبا وجوداين فرمولبنديها 
د نگرد  چنانكه در فرمولبندي اول معادالت لنگر ارضاء نمي،دارند

)∑ = 0xFاين   و در فرمولبندي دوم اگرچه ) برای هر قطعه
معادالت براي نيروهاي داخلي و خارجي وارد بر كل گوه لغزنده 

هاي افقي و لنگر در د، ولي معادالت تعادل نيرونشو ارضاء مي
  . ندگرد كدام از اين دو فرمولبندي براي كليه قطعات ارضاء نمي هيچ

گرفته در مورد ميزان  صورتاز طرفي بعضي از فرضيات مانند فرض 
و يا محل اثر نيروهاي مماسي و  )iv(نيروي قائم وارد بر قطعات 

رايط داراي دقت كافي  ممكن است در همه شقطعهقائم وارد بركف 
 . نباشد

  
   پيشنهادي براي قطعات افقي N۳ فرمولبندي .۳-۲

 شود كه مي  ارائه  نيز مجهولN۳ معادله N۳در اينجا دو فرمولبندي 
ارضاء معادالت تعادل لنگر و يا نيروهاي افقي را براي تمامي قطعات 

ن در اي. در اينجا نيز کماکان تعداد قطعات افقی استN . كنند مي
  . کننده فرمولبندی ساده برقرار است سری نيز همان فرضيات ساده

   
 با ارضاء تعادل نيروهاي افقي در هر N۳ فرمولبندي .۳-۲-۱

  قطعه 
تر از  حال مشكل اي جامعتر و درعين اين فرمولبندي تا اندازه

  . فرمولبندي ساده است
چنين معادالت تعادل نيروهاي قائم و افقي و همدر اين فرمولبندي 

رابطه بين نيروهاي مقاوم و محرك وارد بر كف هر معادله مربوط به 
  به. دنگرد قطعه با ضريب اطمينان براي تمام قطعات ارضاء مي

ترتيب در اينجا عالوه بر مجهوالت در حالت قبلي، نيروهاي افقي  اين
)iH(اسبات كنند نيز در مح  قطعات عمل ميز كه بر روي هريك ا

ه داين فرمولبندي، شبيه روش سا. شوند به عنوان مجهول وارد مي
با اين مزيت كه در آن تعادل . باشد مي) ۱۳۷۸شاهقلي، (اول 

 لغزنده قطعهنيروهاي افقي براي همه قطعات و درنهايت براي كل 
  معادله مربوط بهمعادالت تعادل نيروهاي قائم و. ارضاء شده است

 با نيروهاي محرك و مقاوم در اين فرمولبندي رابطه ضريب اطمينان
ه اول است و براي هر دو ددر فرمولبندي سا) ۶(، )۵(مانند روابط 
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معادله تعادل نيروهاي افقي را . باشد سطح گسيختگي نيز برقرار مي
  :صورت زير نوشت توان به هر قطعه ميبراي در اين روش 

∑ )    براي هر قطعه(            )۱۱( = 0xF  
01 =−+−−+⇒ + iiihiiiij HHwkSinNCosST αα  

ام jكننده شده در مسلح  توان نيروي بسيج در اين رابطه مي
)

jT( استفاده از رابطه  را با)كرد جايگزين) ۱۰(و) ۹.   
  
  با ارضاء تعادل لنگر براي هر قطعهN۳ فرمولبندي .۳-۲-۲

 كامالً شبيه فرمولبندي قبلي است با اين تفاوت اين فرمولبندي نيز
يك نقطه  به  كه معادالت تعادل لنگر براي همه قطعات نسبت

  . شود ارضاء ميو شده نوشته مفروض 
ii اثر نيروهاي  در اين روش محل SN  كف هر قطعه در وسط ,

ivx وivشده و مقادير  درنظر گرفته   با توجه به سربار موجود بر ,
 . آيد روی هر قطعه بدست می

 گسيختگي مكانيسماساس معادله تعادل لنگر قطعات براي  براين
صورت زير نوشته   به(o) حول مركز سطح لغزشاسپيرال لگاريتمي

   :شود مي

00 )براي هر قطعه( ⇒              )۱۲( =∑M   

−++− +++++ )
tan

.( 1,1111 β
θ i

iviiii

hxlCosrv  
−+++− ).()(. 00,, θθ SinrYTxlCosrv jrjiviiii

−++ +++ ).().(. 111, 1 iiiOGiiih SinrHYSinrwk θθ  

−+−− ).().1(
1,OGiiiiv xlCosrwk θ 

+++ )).(().( ,oNSiiiiiii xCosNSinSSinrH ααθ

0)).(( , =− oNSiiii YSinNCosS αα  

2,
i

iiONS

hSinrY += θ  )۱۳(  

i

i
iiONS

hCosrx
α

θ
tan2, −=  )۱۴(  

ivxدر اين معادالت،   O1نسبت به نقطه  iv  محل اثر نيروهاي قائم,
تواند  مي) ۱۰(و ) ۹(استفاده از روابط    باjTبوده و همچنين 

∑حسب بر
=

m

j
jT

1

 . شود مي  جايگزين

 فهرست و تعداد معادالت ومجهوالت اين دو) ۲(در جدول 
  .شده است داده  نشان ) N۳(فرمولبندي 
 را برای ارضاء تعادل لنگر N٤يک فرمولبندی ) ١٣٧٨(شاهقلی

  . نيروها در کليه قطعات پيشنهاد کرده بود
شده در اين تحقيق مشخص شد که معادله  های انجام  با بررسی

 معادله به N٤تعادل لنگر مستقل از بقيه معادالت بوده و در نتيجه 
Nبه اين ترتيب نتايج فرمولبندی پيشنهادی . يابد ه تقليل می معادل٣

Nو فرمولبندی ٤ Nبا ارضاء تعادل نيروهاي افقي در هر قطعه (٣ (
  .يکسان بوده که در اين بخش ارائه گرديده است

  
   N٣هاي  معادالت و مجهوالت فرمولبندي.۲ جدول
  تعداد  معادالت  تعداد  مجهوالت

ت نيروي قائم وارد بر كف قطعا
)

iN(  N  ∑ = 0yF  

  هر قطعه
N  

نيروي مماسي وارد بر كف 
(قطعات

iS(  N ..SF
f

r

τ
τ = 

   هر قطعه
N 

نيروي افقي وارد بر 
(قطعه

iH(  ١-N 

نيروهاي الزم در  مجموع

∑ (ها كننده مسلح
=

m

j
jT

1

(  ١ 

∑ = 0xF  

    يااولروش 

∑ = 0oM  
   دومروش

  )هر قطعه(

 N 

  N٣  مجموع  N٣  مجموع

  
  N۵-۱ كامل فرمولبندي .۳-۳

در چهار فرمولبندی که تا اينجا مورد بررسی قرار گرفت، عليرغم 
ن سادگی، تمامی معادالت نيروهای داخلی و خارجی و لنگر اي

  . شوند نيروهای وارد بر قطعات ارضاء نمی
سازيهای  بنابراين الزم است يک فرمولبندی کامل ارائه شود تا ساده

  . شده در روشهای قبلی ارزيابی گردد انجام
 اين فرمولبندی معادالت و مجهوالت  کاملفهرست) ۳( در جدول

تمامي معادالت  N۵-۱فرمولبندي كامل در  .ذكر گرديده است
 به رابطه ضريب اطمينان با نيروهاي مقاوم و محرك وارد بر مربوط

 تعادل نيروهاي قائم، نيروهاي افقي و لنگر نيروهاي ،كف هر قطعه
 اينكه با توجه به. شوند مي داخلي و خارجي براي همه قطعات ارضاء

بار خاك روي   با سرivبعضي از محققين فرض برابري نيروي قائم
مورگنسترن و فرض  ]۱۶[دانند  نمیچندان مناسب را عه افقي قط

را طبق رابطه زير  iHو ivنيرويدو  كه رابطه بين ]١۹[ پرايس
  : كند استفاده شده است مشخص مي

)۱۵(              iii vyfH ).(.λ=  
  

يك تابع  yfi)( يك ثابت و جزو مجهوالت مسأله وλ در اين رابطه
اين فرض عالوه بر . باشد در شيب ميموردبررسي عمق از انتخابي 

هاي خاك  در روش قطعات افقي در شيب روشهاي قطعات قائم،
تحقيق لو در .  به كار گرفته شده است]۱۶[ لو و ژو مسلح نيز توسط

شده   درنظرگرفته yfi)(خطي و ثابت براي  سه تابع سينوسي،و ژو
كالً اساس تئوريك  كه  اين پارامتر كه انتخابگرديدهو مشاهده 

آمده   چندان تأثيري در جوابهاي بدست ]۱۶[ مشخصي ندارد
 λ برای آمده بدست بودن مقادير دليل اين امر كم. نداشته است

  . باشد مي
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  ١١٧                                                                                                           توسعه روش قطعات افقی برای تحليل شيبهای خاکی مسلح حين زلزله 
 
 .شود  اين تابع ثابت و برابر يك انتخاب مي حاضرابراين در تحقيقبن

ivx(  محل اثر اين نيروها،iv همچنين عالوه بر نيروهاي قائم ,( 
هاي قبل با توجه به فرض  كه در فرمولبنديO1نسبت به نقطه 

 نظر وان مجهول درند نيز به عندش  تعيين ميسربار روی هر قطعه
   .شده است گرفته

در اين فرمولبندي در معادله تعادل لنگرها محل اثر نيروهاي قائم و 
   .شود مي  گرفته  نظر در وسط آن در قطعه،هر كف  مماسي وارد بر

اين فرمولبندي بترتيب براي تعادل تعادل مربوط به معادالت 
 ،)۵(قائم، رابطه ، تعادل نيروهاي )۱۱( رابطه  مشابهنيروهاي افقي

) ۱۲(تعادل لنگر نيروهاي داخلي و خارجي وارد بر هر قطعه، رابطه 
 رابطه ضريب اطمينان با نيروهاي محرك و مقاوم  معادله مربوط بهو

  . باشد مي) ۶(وارد بر كف قطعه مشابه رابطه 

  
   N۵-۱  کاملهاي معادالت و مجهوالت فرمولبندي.۳ جدول

 دادتع معادالت تعداد مجهوالت
  نيروي مماسي وارد بر

( كف قطعات 
iS( 

N  ∑ = 0xF   
 )براي هر قطعه(

N 

  نيروي عمودي وارد بر
( كف قطعات 

iN( N ∑ = 0yF   
 )براي هر قطعه(

N 

  نيروي افقي بين قطعات
) 

iH( ١-N ∑ = 0oM   
 )براي هر قطعه(

N 

  نيروهاي قائم وارد بر
( سطوح قطعات

iv( 
١-N ..SF

f
r

τ
τ =

   
 )براي هر قطعه(

N 

محل اثر نيروهاي قائم وارد بر 
(سطوح قطعات

ivx ,
( ١-N 

iii vyfH ).(.λ=  
فرض مورگنسترن و 

 پرايس
١-N 

ثابت روش مورگنسترن و 
 )λ(پرايس

١    

نيروهاي الزم در  مجموع
ها براي تأمين پايداري  كننده مسلح

)∑
=

m

j
jT

1

( 
١    

 N٥-١ مجموع N٥-١ مجموع

  

برخالف . نكته بسيار مهم ديگر، روش حل اين دستگاه معادالت است
-۱شده، دستگاه معادالت فرمولبندي  هاي اشاره ديگر فرمولبندي

N۵باشد  غيرخطي مي .  
 هر دو ]١۹[  مورگنسترن و پرايسچون در معادالت مربوط به فرض

 كه از اين فرض مقاالتيدر . جهول هستندم iv,λ پارامترهاي
يابي غيرخطي  اكثر موارد از روشهاي بهينه  در،اند كرده  استفاده

(Non-Linear Optimization)  ۲۹[، ]۱۶([استفاده شده است.([  
 شده در اين مقاله براي حل دستگاه معادالت  در تحقيق ارائه

  .  پيشنهاد شده استاغيرخطي موجود يك روش سعي و خط

اينكه  با توجه به. گردد  فرض ميλی برایمقداردر اين روش ابتدا 
باشد، حدس زدن آن با  ر و يك مي بين صف اين پارامتر ثابتمقدار

  . پذير است راحتي امكان چند بار سعي و خطا به
در صورت .  يك معادله اضافي خواهيم داشتλبودن مقدار با معلوم

اين نتيجه  توان به شدن حاصل آن مي برقراري اين معادله و صفر
  . درست بوده استλ گرفته براي فرض صورترسيد كه 

ام به عنوان Nدر اين تحقيق معادله تعادل نيروهاي افقي در قطعه
  : شود معادله اضافي يا معادله كنترل انتخاب مي

  

∑ )امNهقطع براي(  )۱۶( = 0xF  
nnhnnnnj HwkSinNCosST −−−+=⇒ ααε   

  

-۲، دستگاه λمقدار ثابت) كردن فرض(بودن  لومترتيب با مع اين  به
N۵بحراني در آن حالت بدست لغزششده و سطح   معادله حل 
  . آيد مي

ترين سطح  آمدن مجهوالت مربوط به بحرانيترين و محتمل با بدست
به صورتيكه  شود و در محاسبه مي) ۱۶( از رابطه εلغزش، مقدار

 عوض λگرفته براي اندازه کافی نزديک به صفر نباشد فرض صورت
 نهايي تا حد εيابد كه مقدار اين روند تا جايي ادامه مي. شود مي
  . قبولي به صفر نزديك شود قابل

توان از   مي،باشد ته مي معموالً پيوسεاينكه روند تغييرات با توجه به
.  كرد اين خصوصيت براي بهبود الگوريتم سعي و خطا استفاده

اين معني است كه با تغيير منظم و پيوسته   بهεپيوستگي تغييرات 
تيب لزوماً تر اين  نيز كاهش و يا افزايش يافته و بهεمقدار، λپارامتر

  . شود در يك جا برابر صفر مي
باشد و   اكيداً صعودي يا اكيداً نزولي ميεبه هر صورت روند تغيير

لي و نزε، روند تغييرλبودن تغييرات معموالً در صورت افزايشي
  . خواهد بود

  يك محدوده برايتوان  مينظر م موردترتيب در الگوريت اين به
 ε مقدارλ با افزايش،فتگر  درنظربين صفر و يك  λتغييرات

  . شود كاهش يافته تا جايي كه كوچكتر از صفر مي
كه  هنگامي.  كنترل شودبايد εترتيب در اين الگوريتم عالمت اين به

 درجهت λگرديد، روند تغيير پارامتر   مشاهدهε تغييرعالمت براي
  . يابد مي و با قدمهاي كوچكتر ادامه ) نزولي(عكس 

تبع آن نتيجه   جواب رسيد و بهλتوان به با پيگيري اين روند مي
ذكر است كه پارامترهاي مقاومتي  به  الزم.  را بدست آوردنهايي
شده قبلي با  استفاده در اين تحليل و در فرمولبنديهاي ذكر مورد

  : آيند توجه به رابطه زير بدست مي

)۱۷(           residual
Peak

Design F
ϕ

ϕ
ϕ ≤= − )

)tan(
(tan 1  

 اصطكاك  زاويه اعمالي به  ضريب اطميناندر رابطه باالFپارامتر
 residualϕ وPeakϕ.باشد  بوده و مقدار آن انتخابي ميداخلي خاك

  .باشند بترتيب پارامترهاي مقاومتي حداكثر و باقيمانده مي
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  حميدرضا نوری و علی فاخر                                                                                                                                                                               ١١٨
 
رونده با استفاده از روش   بررسي گسيختگي پيش.۳-۴

 قطعات افقي 
 شده، ي انجامبا توجه به مطالعات آزمايشگاهي و تحليلهاي عدد

مكانيسم وقوع ناپايداري در يك شيب خاكي مسلح يا غيرمسلح در 
  . دهد رونده رخ مي صورت پيش چند مرحله به

توان مقدار ثابتي را براي ضريب  بينانه نمي اصوالً در يك تحليل واقع
  . اطمينان در طول خط گسيختگي فرض كرد

، بلكه به بنابراين ضريب اطمينان فقط يك مقدار مجهول نيست
تعداد قطعات بايد ضريب اطمينان درنظر گرفته شود كه اين امر 

  .كند  ميتعداد مجهوالت را زياد
استفاده از يک مقدار ثابت پارامتر مقاومتی مانند مقاومت باقيمانده 

 كننده صورت اين فرض ساده در طراحي با توجه به ) ۱۷رابطه (
گي بحراني در يك گيرد كه تمامي نقاط روي يك سطح گسيخت مي 

 ،فرضيات طراحيچنين  .دهند رفتار مشابهي از خود نشان مي لحظه،
  . دهند دور از واقعيت ارائه مي و کارانه نتايج محافظه

اند با انتخاب پارامتر  اساس بعضي از محققين سعي كرده براين
  . سازند حيهاي بهينه همواراراه را براي طر طراحي مناسب و منطقي،

 ]۱۳[  لشينسكيشده توسط روشها، روش هيبريد ارائهکی از اين ي
از بايد  بحراني لغزش براي تعيين سطح اين روشدر . باشد می

  .شوداستفاده  پارامترهاي مقاومتي حداكثر
موضوع برای شيبهای خاکی مسلح و غيرمسلح طی تحقيقات  اين

 سپس محاسبه .])۳۱[، ]۳۳([آزمايشگاهی نشان داده شده است
 تكرار شده و مقدار ضريب  بحرانیطح گسيختگيبراي اين س

residualresidual(باقيمانده پارامترهاي مقاومتي  براي اطمينان C,ϕ (
  . آيد میبدست 

ها براي حفظ پايداري  كننده لحترتيب نيروي الزم درون مس اين به
residualresidual(با استفاده ازشيب  C,ϕ (ولي براي سطح گسيختگي 

PeakPeak( از حاصلبحرانی  C,ϕ (شود، درحاليكه طول  تعيين مي
پارامترهاي مقاومتي حاصل از  لغزشكننده براساس سطح  مسلح
PeakPeak( حداكثر C,ϕ (آيد بدست مي.   

پيشنهادي  سعي شده روش مقالهشده در اين  در روش ارائه
  .  بهبود داده شود]۱۳[ لشينسكي

 براي ،رونده در اين تحقيق م گسيختگي پيشراي واردكردن مفهوب
LocalSF(يك ضريب اطمينان محلي ، هريك از قطعات .. (

  . شود مي  گرفته نظر در
ديگر براي بررسي پايداري كلي شيب يك ضريب اطمينان   سوي  از

OveralSF(كلي   . گردد مي  براي كل گوه لغزنده پيشنهاد)..
اين فرمولبندي در جدول   دالت و مجهوالت مربوط بهفهرست معا

 .گرديده است  ارائه) ۴(
 مورگنسترن و پرايس شده توسط در اين فرمولبندي از فرض ارائه 
يك رابطه منطقي بين نيروهاي قائم و افقي وارد بر هر كه  ]١۹[

  .  استفاده شده استباشد، ميقطعه 

ان محلي به عنوان اينكه در اين روش ضرايب اطمين با توجه به
 عدد اضافه Nشمار مجهوالت   شده و به مجهول درنظر گرفته 

اثر نيروي قائم بين  محلشده   مجهول اضافهNبراي جبران  ،اند كرده
ivx (قطعات بار خاك روي  سرآمده از  توزيع تنش بدستاساس   بر),

  . شود نظر در محاسبات وارد مي قطعه مورد
ع تنش در نظر گرفته شده، اثر هندسه شيب و قطعه نيز در در توزي

نظر گرفته شده و محل اثر نيروی قائم براساس اين توزيع تنش 
  . بدست آمده است

اثر نيروهاي   محلگرفته صورتفرض ديگري كه در اين روش تحليلي 
ii SN  .شده است  درنظر گرفته كف هر قطعهباشد كه در وسط   مي,

  
معادالت و مجهوالت فرمولبندي گسيختگي . ۴جدول 

 رونده  پيش
 تعداد معادالت تعداد مجهوالت

  نيروي مماسي وارد بر
( كف قطعات 

iS( N ∑ = 0xF   
 )براي هر قطعه(

N 

  نيروي عمودي وارد بر
( كف قطعات 

iN( 
N ∑ = 0yF   

 )براي هر قطعه
N 

  نيروي افقي بين
( قطعات 

iH( 
١-N ∑ = 0oM   

 براي هر قطعه
N 

  نيروهاي قائم وارد بر
(  سطوح قطعات

iv( 
١-N 

 
r

f
LocalSF

τ
τ

=..   

  )براي هر قطعه(
N 

  ضريب اطمينان محلي 
  طعاتبراي هريك از ق

)
LocalSF ..( 

N iii vyfH ).(.λ=  
 فرض مورگنسترن و پرايس

١-N 

  ثابت روش مورگنسترن 
 )λ(و پرايس

١ ∑
∑=

r

f
OveralSF

τ
τ

..   

 گسيختگي  كل گوهبراي 

١ 

  نيروهاي الزم در  مجموع
  ها براي كننده مسلح

∑( تأمين پايداري 
=

m

j
jT

1

( 
١    

 N٥ مجموع N٥ مجموع

  
توجه ديگر در اين روش وجود دو سري معادالت غيرخطي  نكته قابل

  .باشد در اين فرمولبندي مي
سري اول اين معادالت مربوط به ضريب اطمينان محلي براي هر 

LocalSF هر دوباشد كه در آنها ميعه طق  و مجهول هستند iS و..
   .شوند يكديگر ضرب مي در

مربوط به موجود در اين فرمولبندي سري دوم معادالت غيرخطي 
  . باشند  ميمورگنسترن و پرايسفرض 
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  ١١٩                                                                                                           توسعه روش قطعات افقی برای تحليل شيبهای خاکی مسلح حين زلزله 
 

شود كه  با دقت در مجهوالت موجود در معادالت مشاهده مي
اطمينان محلي مستقل از بقيه معادالت  معادالت مربوط به ضرايب 

  . هستند
 معادله Nهمه معادالت به غير از ( معادله باقيمانده N۴يعني اگر 

 مجهول موجود در N۴حل شوند، ) مربوط به ضريب اطمينان محلي
 مجهول باقيمانده كه همان Nديگر  گفته  به،آيد آنها بدست مي

 معادله Nرايب اطمينان محلي براي هر قطعه هستند، فقط در ض
  . شوند  و تعيين ميشده ظاهر باقيمانده

توان مانند روش فرمولبندي  ترتيب براي حل معادالت دقيقاً مي اين به
  .  عمل كردN۵-۱كامل

رونده  براي سهولت، قدمهاي حل معادالت مربوط به گسيختگي پيش
   .اند نشان داده شده) ۲( در فلوچارت شكل

 معادله مربوط به Nهمه معادالت به غير از ( معادله N۴ابتدا در 
با همان اين دستگاه شده و  ر نظرگرفته د) ضريب اطمينان محلي

  . شود مي   شده در فرمولبندي كامل حل روش سعي و خطاي استفاده
كه هميشه مثبت و كوچكتر از يك  (λترتيب كه براي اين  به
  . شود مي  زده   حدسيمقدار) باشد مي

 يك ،مسألهز مجهوالت  و در حقيقت حذف آن اλكردن با فرض
عنوان معادله  توان از آن به اضافي خواهيم داشت كه ميمعادله 

آن را  ، و پس از حل مسأله و تعيين مجهوالتكنترل استفاده كرد
  . چك كرد

تعادل نيروهاي افقي وارد بر هر قطعه اين معادله كنترل،   اينجادر
   ).۱۶رابطه ( تدرنظر گرفته شده اس) امN(آخر 
به اندازه کافی نزديک به صفر باشد، ) ۱۶رابطه  (εگاه مقدار هر

  . مناسب و منطقي بوده استλشود كه انتخاب   مي مشخص
در اين مرحله حتماً بايد از پارامترهاي مقاومتي حداكثر 

)PeakPeak C,ϕ (شود فاده در محاسبات است .  
شد طبق مشاهدات تجربي و آزمونهاي  چون همانطوركه گفته 

 شده، سطح گسيختگي تابع پارامترهاي مقاومتي  آزمايشگاهي انجام
  . حداكثر است

∑ معادله بيشترين مقدارN۴در اين مرحله از محاسبات با حل 
=

m

j
jT

1

 

قاومتي مرامترهاي تبع آن بحرانيترين سطح لغزش متناظر با پا و به
   .آيد مي  حداكثر بدست

 ها با توجه به سطح لغزش بدست كننده ترتيب طول مسلح  اين  به
   .گردد مي آمده براساس پارامترهاي مقاومتي حداكثر تعيين  

توان ضريب اطمينان محلي براي هر   معادله ميN۴پس از حل 
  . آورد  معادله باقيمانده بدست Nقطعه را از 
 معادله، مقدار ضريب N۴ه اينکه در مرحله اول در با توجه ب

 گرفته  نظر اطمينان كلي برابر يك و شيب در آستانه لغزش در 
شود، مطمئناً ضريب اطمينان محلي براي بعضي قطعات بزرگتر  می

شده در اين  ، يعني پارامترهاي مقاومتي بسيجآيد  میاز يك بدست
  . كثر استقطعات نزديك به پارامترهاي مقاومتي حدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PeakPeakانتخاب C,ϕ  
 

  λانتخاب
 

 معادله N٤-١حل 

)0
1

1

=∑
−N

xF،∑ = 0yF
،∑ = 0oM

،

iii vyfH ).(.λ=،
r

f
OveralSF

τ
τ

ترين و يافتن بحراني) ..=

PeakPeakبرایسطح گسيختگی  C,ϕ 

کمک سطح  ها به کننده محاسبه طول مسلح
PeakPeakآمده از  گسيختگی بدست C,ϕ  

 

0≅ε) ε 
  )١٦دله از معا

محاسبه ضريب اطمينان محلی 
iLocalSF(برای قطعات ,..(  

 

بله

 خير

residuali ϕϕ =  
residuali CC = 

Peaki ϕϕ =

Peaki CC =  
 

 معادله با پارامترهای مقاومتی جديد به روش سعی N٥حل دوباره 
PeakPeakآمده از  و خطا برای سطح گسيختگی بدست C,ϕ)  بدون

  و محاسبه ضرايب اطمينان محلی )يابی عمليات بهينه

residualiiLocal

PeakiiLocal

SF
SF

ϕϕ
ϕϕ

=⇔≤
=⇔≥

 0.1,..
 0.1,..

 

ها در  کننده محاسبه نيروی وارد بر مسلح
 آخرين مرحله محاسبات

 پايان

 خير

بله

بله

 خير

1,.. ≤iLocalSF
 

 روندهسيختگی پيشفلوچارت فرمولبندی گ. ۲شکل 
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باشد، در اين  اطمينان كوچكتر از يك مي  قطعات نيز ضريب بقيهدر 
كرده و   شده از مقدار حداكثر نزول قطعات تنش برشي مقاوم بسيج 

  ). ۳ شكل(برشي باقيمانده كاهش يافته است  به مقدار تنش 
تعادل حدي در مدل  هاي تحليل  وشبا توجه به محدوديتهاي ر

حسب  توان تغييرات تنش بر كردن رابطه بين تنش و تغييرشكل، مي 
هاي خاكي مسلح را  اي در شيب كرنش براي خاكريز متراكم دانه

  ].١٢[مورد استفاده قرار داد ) ٣(براساس شكل 
 

  

شونده در گسيختگي  رفتار نرمشده  ساده مدل .٣ شكل
  ]١٢[رونده  پيش

  
اساس با انتساب پارامترهاي مقاومتي حداكثر به قطعات با  براين

ضريب اطمينان محلي باالتر از يك و پارامترهاي مقاومتي باقيمانده 
توان مفهوم  به قطعات با ضريب اطمينان كوچكتر از يك، مي

  . كرد رونده را در محاسبات وارد گسيختگي پيش
دنبال   معادله و بهN٤ل پس از انتساب اين پارامترها به قطعات، ح

 معادله باقيمانده با استفاده از پارامترهاي مقاومتي جديد تكرار Nآن 
  . شوند مي

اين معادالت فقط براي  كرد كه  اين نكته توجه  البته بايد به 
آمده در مرحله اول محاسبات  بحرانيترين سطح لغزش بدست

ند و نبايد دوباره  شو بايد حل) اساس پارامترهاي مقاومتي حداكثر بر(
يابي و تعيين بحرانيترين سطح  براي پارامترهاي جديد عمليات بهينه

  . گيرد گسيختگي صورت 
كردن پارامترهاي مقاومتي خاك براي هر  درنهايت عمليات عوض

پايان تمام قطعات با ضريب  يابد كه در قطعه تا جايي ادامه مي
 داراي پارامترهاي اطمينان محلي كوچكتر يا بزرگتر از يك بترتيب

  . مقاومتي باقيمانده و حداكثر باشند
ها نيز براي حفظ  كننده در نهايت ميزان نيروي موردنياز در مسلح

∑(پايداري شيبهاي خاك مسلح 
=

m

j
jT

1

در آخرين مرحله محاسبات ) 

روش پيشنهادي لشينسكي  مزيت اين روش نسبت به. آيد مي بدست 
 كه در روش لشينسكي، از پارامتر مقاومتي در اين است] ١٣[

∑باقيمانده براي تعيين 
=

m

j
jT

1

شود، درحاليكه در روش   استفاده مي

شده در اين مقاله با توجه به وضعيت تنشهای محرک و مقاوم  ارائه
مؤثر وارد بر هر قطعه و ضريب اطمينان محلی آن، پارامتر مقاومتی 

تواند حداکثر و يا باقيمانده باشد به آن   ميمتناظر با آن قطعه که

∑شده و قطعه نسبت داده 
=

m

j
jT

1

  .گردد  محاسبه می

  
 مقايسه نتايج فرمولبنديهاي مختلف. ۴

 فرمولبنديهاي (براي هريك از فرمولبنديهاي ارائه شدهدر اين مقاله 
-١ فرمولبندي، N٤ فرمولبندي، N٣ فرمولبنديهاي، N٢+١ساده 

Nفرمولبندي و ٥ Nبه زبان اي  برنامه)رونده  براي گسيختگي پيش٥ 
   . تهيه شده است۹۰فرترن 

پارامتر بسيار مهمي كه در بين بقيه مجهوالت نقش اساسي و مهمي 

∑، كند بازي مي
=

m

j
jT

1

ها براي  كننده مجموع نيروي موردنياز در مسلح (

   .باشد مي) حفظ و تأمين پايداري شيب
آمده از اين تحليلها، سعي شده  براي سهولت استفاده از نتايج بدست

بعد مستقل براي نمايش   بيپارامترهايآنجا كه ممكن است از  تا 
  . نتايج استفاده شود

∑پارامتر
=

m

j
jT

1

بعد كرد و براي  توان بي مي) ۹( را با استفاده از رابطه 

هاي هندسي و ژئوتكنيكي  پارامترتغييرات آن برحسبنمايش 
 . مورد استفاده قرار دادمختلف 
اساس با استفاده از پارامترهاي هندسي و ژئوتكنيكي يك شيب  براين

 نتايج اين ،ذكر شده) ۵(خاكي مفروض كه مشخصات آن در جدول 
  .  استگرديدهآمده و ارائه  فرمولبنديها بدست 

و وزن ) H(همانطور كه گفته شد نتايج نسبت به ارتفاع شيب
نتايج ) ۷(تا ) ۴(در شكلهاي  .اند بعد شده  بي)γ(مخصوص خاك 

براي سه ضريب شتاب ) ۹رابطه  (Kبعد آمده براي پارامتر بي بدست
، زواياي اصطكاك )β(، چهار زاويه تمايل شيب )hk(افقي زلزله 

-۱ درجه و براي سه فرمولبندي ۴۵ تا ۲۰ از )ϕ(داخلي متداول 
N۵ ۱ و+N۲ارائه گرديده است .  
 

  مشخصات هندسي و ژئوتكنيكي شيب خاكي.۵جدول
 H( m٥(ارتفاع شيب 

 ٤٥-٩٠° )β(زاويه تمايل شيب نسبت به افق 
 ١٨ γ ( kN/m3(وزن مخصوص خاك 

 ٠ ) C(چسبندگي خاك 
 ٢٠-٤٥° ) ϕ(زاويه اصطكاك داخلي خاك 

(ضريب شتاب افقي زلزله 
hk(  ١٥/٠،٠/٠، ٣/٠ 

 ٠  )vk(ضريب شتاب قائم زلزله 
 ١ ) SF..(ضريب اطمينان 

  
 با ارضاء تعادل نيروهاي )شده اول روش ساده( ۱+N۲(a)فرمولبندي 

 با ارضاء تعادل )روش ساده شده دوم( ۱+N۲(b) فرمولبندي  وافقي
  . باشد  ميلنگر نيروها
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، با افزايش زاويه Kبعد رود پارامتر بي همانطوركه انتظار مي
 كاهش خاكاصطكاك داخلي خاكريز و بهبود شرايط ژئوتكنيكي 

  . يابد مي
همچنين هرچه زاويه تمايل شيب نسبت به افق افزايش يافته و 

نشانگر مجموع ( Kبعد شيب به ديواره نزديك شود، پارامتر بي
در ) برای تأمين پايداری شيروانیها  کننده نيروی الزم درون مسلح
رفتن نيروهاي الواضح است كه با با. يابد شرايط مشابه افزايش مي

مقدار پارامتر ) hk(وارد بر شيب خاكي مسلح ناشي از زلزله 
  . شود نيز زياد مي Kبعد بي

بر حسب بقيه با وجود تشابه كلي روند تغييرات اين پارامتر 
نتايج حاصل از سه  پارامترهاي هندسي و ژئوتكنيكي شيب،

  . فرمولبندي با يكديگر متفاوت هستند
 N۵-۱در فرموالسيون  Kآمده براي طور كلي نتايج بدست به 

با ارضاء تعادل  (N۲+۱هميشه كمتر از نتايج فرموالسيون ساده دوم 
  . باشد مي) لنگر

ليلي از نتايج فرموالسيون ساده اول حر دو اين روشهاي تنتايج ه
۱+N۲با ارضاء تعادل نيروهاي افقي كمتر است  .  

شده كمتر باشد،   ارئهروشهاي تحليليهرچه نتايج  به طور کلی
روش كلي مورد  .آمده به واقعيت نزديكتر است  بدستKمقادير

ادل حدي است و نيروهاي ناشي از استفاده در اين تحقيق تحليل تع
  .شوند استاتيكي در محاسبات وارد مي صورت شبه زلزله به

 با روشهاي آناليزبسياري از محققان در مقايسه نتايج اين روش 
استاتيكي  روش شبه  كهاند اين نتيجه رسيده ديناميكي و دقيق به 

   .)]۱۵[، ]۱۰([دهد  ارانه ارائه ميك محافظهباال و   دستمعموالً نتايج 
های کارانه بودن نتايج تحليل به اين ترتيب با توجه به محافظه

 افزايش توان انتظار داشت که با بهبود فرضيات،  میاستاتيکی شبه
آمده   بدستK مقاديركننده دقت فرمولبندي و حذف شروط ساده

  .شود کمتر 
 ارضاءعلت  ، بهN۵-۱در بخشهاي قبلي ذكر شد كه روش تحليلي 

كننده،  تمامي معادالت تعادل و استفاده از كمترين فرضيات ساده
مقايسه نتايج اين فرمولبندي با نتايج بقيه . باشد كاملترين روش مي

  .باشد فرمولبنديها كامالً مؤيد اين موضوع مي
فرموالسيون  (۱+N۲(b) روش،N۵-۱  كاملپس از فرموالسيون

قبول و مناسبي  عادالت لنگر نتايج قابلبه دليل ارضاء م) ساده دوم
  . دهد ارائه مي
گرفتن سادگي اين روش، نزديكي جوابهاي آن به روش  نظر با در

. باشد  ميلبنديدهنده كارايي باالي اين فرمو  نشانN۵-۱تحليلي
اينكه معادله تعادل لنگر را    با توجه به۱+N۲(a)درنهايت روش

  . دهد  را ارائه ميباالترين نتايج  كند، دست مينارضاء 
توان  شده در اين تحقيق مي با مقايسه نتايج سه روش تحليلي ارائه

نتايج به ) β(ديد كه با افزايش زاويه تمايل شيب نسبت به افق 
) β=۹۰(كه براي ديواره قائم مسلح   طوري،شوند يكديگر نزديك مي

ها  ϕ ها وhkتحليل در تمام شرايط براي تمامنتايج سه ) ۷شکل (

بيش مشابهي ارائه   و نتايج كمايكديگر منطبق بوده  برتقريباً 
  . دهند مي

 تعادل لنگر چه براي كل گوه و چه براي كل قطعات ارضاءبنابراين 
  در اين مواردواهميت چنداني ندارد  ديواره قائم مسلح افقي براي

  . استفاده است شده قابل فرمولبندي ساده
شدن   هم براي شرايط متشابه منجر به نزديكϕهمچنين افزايش

  . شود نتايج به يكديگر مي
باال نسبت به مقادير كمتر در ) hk(ب شتاب افقي زلزله يدر ضرا

 سه روش تحليلي فاصله بيشتري از شرايط مشابه نيز نتايج اين
  . گيرند يكديگر مي

-۱شد، نتايج فرمولبندي كامل بيني مي درنهايت همانطوركه پيش
N۵بودن  بودن معادالت تعادل آن و همچنين معقول  دليل كامل  به

استفاده، نسبت به بقيه روشهاي تحليلي كمتر و  فرضيات مورد 
مبناي محاسبات تحليلي نتايج اين ترتيب  اين  و بهباشد تر مي بهينه

   .در فصول بعدي خواهد بود
 در حالت ارضاء تعادل ۱+N۲ (b)حال جوابهای روش ساده عين در

لنگر و برای پارامترهای مختلف جوابهای کامالً نزديک به فرمولبندی 
۱-N۵باشد دليل سادگی در اولويت می  دارد، ولی به.  
  

  ائه شده ارزيابی صحت نتايج فرمولبنديهای ار.۵
آمده از  هدف اصلی اين بخش ارزيابی صحت نتايج بدست

فرمولبنديهای ارائه شده برای حل مسأله پايداری شيرواينهای خاکی 
  . روش قطعات افقی است مسلح به 

اساس سه مرجع معتبر براي مقايسه نتايج با تحقيق حاضر  اين  بر 
  :مورد استفاده قرار گرفت

در اين روش با در ]. ١٥[ همكاران روش تعادل حدي لينگ و) الف
نظر گرفتن يکسری مودهای گسيختگی و تعيين بحرانيترين آنها در 
هر مورد حداکثر نيروی الزم برای حفظ پايداری شيب خاکی مسلح 
با استفاده از تئوری تعادل حدی تعيين شده و بر اين اساس 

  .های خاکی ارائه شده است گرافهايي برای طراحی اين سازه
]. ١٨[روش حد پايين توسط ميخالفسكي   روش آناليز حدي به)ب

فرضيات در نظر گرفته شده و روند کلی تحليل و طراحی در اين 
باشد با اين تفاوت که  می] ١٥[مقاله شبيه روش لينگ و همكاران 
  .باشد می) حد پايين(اساس تئوريک آن روش آناليز حدی 

 اوسيليو و همكاران روش حد پايين توسط روش آناليز حدي به) ج
]٢ .[  

اين روش نيز تا حد زيادی به دو روش ذکر شده شبيه بوده و با در 
نظر گرفتن چند مکانيسم گسيختگی و تعيين بحرانيترين آنها به 
کمک تئوری آناليز حدی به تحليل و در نهايت ارائه يک روند 

  .  های خاکی پرداخته است طراحی برای اين سازه
ر مورد اين مقاالت تشابه فرضيات استفاده شده با نکته بسيار مهم د

  . باشد ذکر گرديد می) ٢(آنچه در اين مقاله در بخش 
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   با استفادهK نتايج بدست آمده براي پارامتر بي بعد .٥شكل           با استفاده از K نتايج بدست آمده براي پارامتر بي بعد .٤شكل         

 )β=º٦٠(از فرمولبنديهاي ساده اول، دوم و كامل                     )β=º٤٥(رمولبنديهاي ساده اول، دوم و كامل ف                     
 

  
   با استفاده از K نتايج بدست آمده براي پارامتر بي بعد .٧شكل      با استفاده از K نتايج بدست آمده براي پارامتر بي بعد .٦شكل     

 )β=º٩٠(فرمولبنديهاي ساده اول، دوم و كامل                    )β=º٧٥(ديهاي ساده اول، دوم و كامل فرمولبن                 
 

        
در ادامه يکسری مقايسه بين نتايج اين سه مرجع با نتايج روشهای 

 N٥-١تحليلی مورد استفاده در اين مقاله از جمله فرمولبندی کامل 
   .است انجام شده N٢+١و فرمولبندی ساده 

 و Kبعد  برای مقايسه دو پارامتر مهم و بی
H
LC انتخاب شده که 

ها برای حفظ و  کننده اولی معرف مجموع نيروی الزم درون مسلح

∑تأمين پايداری شيب خاکی مسلح
=

m

j
jT

1

باشد که نسبت به   می)(

 است و بعد شده ارتفاع شيب و وزن مخصوص مصالح خاکريزی بی
 -١شکل (هاست  کننده پارامتر دوم معرف طول الزم برای مسلح

نشان )  الف-١( که در شکل LC الزم به ذکر است که طول ).الف
داده شده در حقيقت حداکثر فاصله افقی بين سطح گسيختگی و 

باشد و مجموع آن با طول مورد نياز برای مقاومت  ديواره شيب می
ن خاکريز پشت سطح گسيختگی در برابر کشيده شدن از درو

(Pull-out)اين طول . باشد کننده مورد نياز می  برابر کل طول مسلح
  :آيد با استفاده از رابطه زير بدست می

)١٨(                                       ϕµσ tan)1(2 izvoutPull lkT −=−  
  

 سربار وارد Pull out ،zσ نيروی الزم برای TPull-outدر اين رابطه، 
کننده   طول گيرداری يا نفوذ اليه مسلحZ ،liکننده در تراز  بر مسلح

 ضريب اصطکاک بين µدر خاکريز پشت سطح گسيختگی و 
  .باشد می) ١ و ٧/٠معموالً بين (کننده و خاکريز  مسلح
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   Kمقايسه نتايج با ساير مراجع برای پارامتر . ۵-۱
شود، نتايج پارامتر  مشاهده می) ١١(تا ) ٨(انطورکه در شکلهای هم
سه همچنين و ) N٥-١( برای فرمولبندي کامل Kبعد  بی

  . اند ارائه گرديده]) ١٨[، ]١٥[، ]٢([تحقــــيق ديــگر 
آمده در اين گرافها برای زوايای اصطکاک داخلی  نتايج بدست

 ٧٥ ، ٦٠ ، ٤٥ برابر با β)( ويه تمايل شيب زا٤برای ) ϕ(مختلف 
) =٠/٠khو٢٠/٠( ضريب شتاب افقی زلزله متفاوت ٢ درجه و ٩٠و 

   .اند ارائه شده
توان  می) ١١(الي ) ٨(در يک نگاه اوليه و کلی به تمام شكلهاي 

بعد  شده در اين تحقيق برای پارامتر بی گفت نتايجی که روش ارائه
Kکند کم و بيش به نتايج تحقيقات سه مرجع انتخابی  ئه می ارا

توجه در مورد اين نتايج روند منطقی  نکته قابل. باشد نزديک می
 نسبت به پارامترهای مختلف هندسی، Kبعد  تغيير پارامتر بی

  . طراحی و ژئوتکنيکی است
 کلی روند تغييرات اين پارامتر در روشهای مختلف، شباهتبا وجود 
آمده در اين تحقيق در برخی موارد با نتايج ساير مراجع   بدستنتايج

  . متفاوت است
شده توسط لينگ و  توان گفت نتـايج تحليل تعـادل حدی انجام می

،  براي پارامترهای هندسی در حاالت مختلف و] ١٥[همكاران 
 بسيار N٥-١طراحی و ژئوتکنيکی متفاوت به نتايج فرمولبندی 

  . باشد نزديک می
بودن تئوری تحليلی  يد دليل اين همخوانی و انطباق زياد، مشابهشا

  . شده در اين دو روش آناليز باشد استفاده
) مبتني بر تئوري تعادل حدي(همچنين نتايج اين دو روش تحليلی 
ای  تا اندازه) ]١٨[، ]٢[(شده  با نتايج روشهاي آناليز حدی استفاده

  . اختالف دارد
باال بوده و  معموالً دست] ١٨ [ميخالفسكي آمده توسط نتايج بدست

بـعد  از نتايج سه تحـــليل ديــگر مــقادير باالتری برای پارامـتر بی
Kکنند  ارائه مــی .  

ترين  پايين  کمترين و دست]٢ [از سوی ديـــگر اوسيليو و همكاران
   .دهند به سه روش ديگر به دست می نتايج نسبت 
و ] ١٨[شده توسط ميخالفسكي  رائههای آناليز حدي ا نتايج حل

به ترتيب نقش حد باال و پايين را برای دو  ]٢[اوسيليو و همكاران 
 N٥-١و فرمولبندی  ]١٥[حل ارائه شده توسط لينگ و همكاران 

   .کنند بازی می
 شده در اين  الزم به ذكر است كه نتايج دو حل تعادل حدي بررسي

به يكديگر بسيار ) N٥-١ندی روش لينگ و همكاران و فرمولب(مقاله 
 Kبعد  باشند، در ديوار قائم خاکی مسلح نتايج پارامتر بی نزديك مي

  . باشد برای تمامی روشهای تحليلی تقريباً بر يکديگر منطبق می
آمده از  نتايج بدست) ϕ(همچنين با افزايش زاويه اصطکاک داخلی

ذکر است که نتايج   به  الزم .وندش چهار روش به يکديگر نزديک می
 که در بخش قبل با نتايج N٢+١شده   فرمولبنديهای ساده

تواند در اينجا نيز با نتايج مراجع   مقايسه شد میN٥-١فرمولبندی
ها از  گانه انتخابی مقايسه گردد که برای جلوگيری از تعدد نمودار سه

  . نظر شده است ارائه آن صرف
 با ارضاء تعادل N٢+١ولبندی ساده اول قبالً گفته شد نتايج فرم

کند و نسبت به نتايج سه  باال ارائه می نيروهای افقی نتايج دست 
، فرمولبندی ساده دوم با ارضاء تعادل لنگر و  N٥-١فرمولبندی 
 مقادير باالتری برای ]١٥[ شده در حل لينگ و همكاران  مقادير ارائه
  . دهد  نتيجه میKبعد  پارامتر بی

آمده از فرمولبندی ساده اول برای زوايای شيب کم   بدستنتايج
 نيز باالتر است، اگر چه با ]١٨ [حتی از نتايج حل ميخالفسكي
شدن آن به ديوار قائم نتايج اين  افزايش شيب ديوار و نزديک

شود و برای  فرمولبندی نيز همانند ساير نتايج به آنها نزديک می
  . گردد ج منطبق میديوار قائم تقريباً بر بقيه نتاي

 
مقايسه نتايج با ساير مراجع برای پارامتر . ۵-۲

H
LC   

 مرجع ديگر در ٣ در اين تحقيق و N٥-١ نتايج فرمولبندی کامل
 برای K به صورت مشابه با نتايج پارامتر) ١١(تا ) ٨(شکلهای 

 )ϕ( و ژئوتکنيکی (kh)، طراحی )(βپارامترهای مختلف هندسی 
  . ارائه شده است

آمده برای اين پارامتر در روشهای تحليلی  کلی نتايج بدست طور  به
  : بندی نمود توان به دو بخش مهم، تقسيم مختلف را می

و   (β= 45°,60°)های با زاويه تمايل کمنتايج حاصله برای شيب
ها در شکلهمانطورکه  (β= 75°,90°)شيبهای با زاويه تمايل زياد 

  توان مشاهده کرد هـمانند نتــايج تحـــليل صــــورت نيز می
 ]٢ [ و اوسيليو و همكاران]١٨[ميخالفسكي  گرفته توســــط

 N٥-١ترتيب برای ساير نتايج مراجع ديگر و از جمله فرمولبندی  به
   .، درحکم حد باال و پايين هستند در اين تحقيق

 مربوط به شيبهای با زاويه تمايل کلی با دقت در نتايج طور  به 
توان ديد نتايج اکثر روشها، حتی فرمولبندي   می(β= 45°,60°)کم

و روش تحليل تعادل حدی ) N٥-١(شده در اين تحقيق  کامل ارائه 
، بايکديگر اختالف دارند، اگرچه با افزايش ]١٥[لينگ و همكاران 

قی زلزله زاويه اصطکاک داخلی خاک و يا افزايش ضريب شتاب اف
   .شوند نتايج اين روشها به يکديگر نزديک می

اين دسته از شيبها  با اين وجود با دقت در شکلهای مربوط به 

توان ديد نرخ تغييرات و شکل کلی نمودار مربوط به پارامتر  می
H
LC 

برای تمامی روشها کم و بيش شبيه يکديگر است، ولی نمودار 
آمده برای اين پارامتر، ارائه شده توسط  ير بدستمربوط به مقاد

 نسبت به تغيير زاويه اصطکاک داخلی خاک ]١٥[لينگ و همكاران 
بخصوص در زوايای تمايل کم و ضرايب شتاب افقی زلزله کوچک 

  .دهد و معموالً به خط نزديک است تغييرات کمی از خود نشان می
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  )ب                                                        (                      )                                 الف         (
 برای روشهای مختلف تحليلی با روش قطعات افقی K و Lc/H مقايسه نتايج پارامتر بی بعد .٨شکل 

  =٠/٠kh) ب (=٢/٠kh) الف) (=º٤٥β) (فرمولبندی کامل(

  )ب                                                             (                                                         )   الف         (
 برای روشهای مختلف تحليلی با روش قطعات افقی K و Lc/H مقايسه نتايج پارامتر بی بعد .٩شکل 

  =٠/٠kh) ب (=٢/٠kh) الف) (=º٦٠β) (فرمولبندی کامل(
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  )ب                                                                     (                      )                    الف         (
 برای روشهای مختلف تحليلی با روش قطعات افقی K و Lc/H مقايسه نتايج پارامتر بی بعد .١٠شکل 

  =٠/٠kh) ب (=٢/٠kh) الف) (=º٧٥β) (فرمولبندی کامل(

  )ب                                                                            (                  )             الف         (
 برای روشهای مختلف تحليلی با روش قطعات افقی K و Lc/H مقايسه نتايج پارامتر بی بعد .١١شکل 

  =٠/٠kh) ب (=٢/٠kh) الف) (=º٩٠β) (فرمولبندی کامل(
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با . باشند  می(β= 75°,90°)دسته دوم شيبهای با زاويه تمايل زياد 
،  توان ديد نتايج های مربوط به نتايج اين دو شيب میدقت در شکل

 که طبق معمول نسبت به بقيه ]١٨[غير از حل ميخالفسكي 
باشد، برای همة زوايای اصطکاک داخلی و ضرايب  باال می دست

، حتی در شرايط استاتيکی نتايج همه  شتاب افقی زلزله متفاوت
استفاده در اين تحقيق و بقيه مراجع تقريباً   تحليلی موردروشهای

  .برهم منطبق هستند
  

 گيري نتيجه. ٦
تحليل ديوارها و شيبهاي روشی ساده برای روش قطعات افقي، 

تعدادي قطعه   طي آن گوه گسيختگي بهزيرا ،باشد خاكي مسلح مي
 و وارد شدن نيروهایها تقسيم شده  كننده موازات مسلح افقي به
حل معادالت شدن  ها در معادالت باعث مشکل کننده مسلح
  . گردند نمی
روش   پنج فرمولبندي براي حل مسأله بهمقالهاساس در اين  اين بر

 دو ،)N۲+۱(دو فرمولبندي ساده شده . قطعات افقي ارائه شده است
بردن نقاط ضعف روشهاي   بين  نهايت براي از درو  N٣فرمولبندي 

  . معرفي شده است N۵-۱کامل رمولبنديتحليلي پيشين، ف
کننده   برای نتايج مجموع نيروهای مسلحها نتايج اين فرمولبندي

∑(مورد نياز 
=

m

j
jT

1
 Hو γبه  بعد نسبت صورت يك پارامتر بي به) 

ي مختلف ژئوتكنيكي، طراحي و هندسي براي پارامترها) Kيعني(
)ϕβγ ,,,, hkH( و در نهايت نتايج نشان داد باآمده  بدست 

 نيز افزايش Kبعد  پارامتر بي،hk و يا افزايشβ، افزايشϕكاهش
شده  و فرمولبندي ساده)  N۵-۱( دو فرمولبندي كامل نتايج. يابد مي

شده اول بوده و  كمتر از فرمولبندي ساده) با ارضاء تعادل لنگر(دوم 
  . كنند نتايج نزديكتري به واقعيت ارائه مي

شدن شيب به ديواره قائم نتايج سه حل تقريباً بر هم  با نزديك
  . شوند منطبق مي

آمده در اين تحقيق و مراجع  های کلی بين نتايج بدست مقايسه
استفاده شده نشان از همخوانی و انطباق مناسب و نسبتاً خوب آنها 

  . دارد
و اوسيليو و همكاران ] ١٨[ ميخالفسكي های کلی نتايج روش طور به
باشد، بترتيب درحكم  که اساس هر دو تئوری آناليز حدی می] ٢[

آمده در اين  يج بدستحد باال و پايين برای ساير نتايج، از جمله نتا
  . باشند تحقيق می

 با روش لينگ و N٥-١دليل شباهت اصول تئوريک روش تحليلی به
معموالً نتايج اين دو روش، به يکديگر بسيار نزديک ] ١٥[همكاران 

  .باشند می
به طور کلی نتايج تمامی روشهای بررسی شده و همچنين مراجع 

رفتن  خلی خاک، باالمورد استفاده با افزايش زاويه اصطکاک دا
شدن شيب به ديوار قائم، به  ضريب شتاب افقی زلزله و نزديک

اين موضوع بخصوص برای شيبهای تند . شوند يکديگر نزديکتر می
(β= 75°,90°)  برای هر دو پارامتر معيار مقايسه صادق است، تا

آنجا که نتايج روشهای تحليلی مختلف در اين حالت بر يکديگر 
  . دشون منطبق می

آمده برای روش تحليلی  توان گفت نتايج بدست در نهايت می
قبولی با نتايج مراجع  شده در اين مقاله همخوانی مناسب و قابل ارائه

شده   و سادهN٥-١انتخابی دارند و هر دو سری فرمولبنديهای 
١+Nتوانند در تحليل پايداری ديوارهای خاک مسلح و طراحی   می٢

  .ر گيرندآنها مورد استفاده قرا
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