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 چکیده

 

 ینسطح زم یبر رو یهمگ ی،خاک یها یبمخصوصا ش یمهندس یساخت ها یرتمام ز ینکهبا توجه به ا

و  یخاک یها یروانیدر ش یدارینوع ناپا یباشد. بررس یم یتحائز اهم یارآنها بس یمنیشوند، لذا ا یبنا م

به  استفاده از دیورهای گابیونی یان،م ینبرخوردار است. در ا ییبسزا یتمقابله با آنها از اهم یراهکارها

به  یختگیو مقاومت در برابر گس یسخت یشخاک در جهت افزا مسلح کننده توده یستمس یکعنوان 

آن  یداریپژوهش مصالح مفروض شده و پا ینگردد. در ا یم یشنهادپ یروش مناسب و عمل یکعنوان 

 5جئواز نرم افزار  هبا استفاد یب،( به لبه شییر)به عنوان متغ یروشود و سپس با اعمال ن یکنترل م

 یم یو روش عدد یها شامل روش تعادل حد یبش یداریپا یلتحل یبراگردد. دو روش مهم  یم یبررس

در انتهای مقاله نتایج حاصل از  مورد استفاده قرار گرفته است. یپژوهش روش عدد ینباشد که در ا

 تحقیق توصیف می گردد و در انتها به صورت نمودار جمع بندی خواهد شد.

 

 

 

 داریگابیون، نیرو، گسیختگی، پای واژگان کلیدي:
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 مقدمه  (1

 

گابیون لغتی ایتالیایی است که به معنی قفس بزرگ می باشد. مخترع اولیه گابیون لئوناردو داوینچی می باشد که آن را به 

صورت سنگر طراحی کرد که شامل سنگ های درشت بودند که با حصیر به هم بافته شده بودند. او طرح خود را سبد لئوناردو 

نیز استفاده می کردند آنها برای حفاظت از توپخانه و ارتش خود،  گابیااز  گابیونکرد. ایتالیایی ها گاهی به جای لفظ نامگذاری 

 از گابیون فقط به عنوان سنگر استفاده می کردند.

گرفت. طرح او اولین استفاده مهندسی از گابیون در اواخر قرن نوزدهم توسط دانشمند ایتالیایی به نام گاتانو مکافری صورت 

استفاده از گونی هایی حاوی سنگ های درشت دانه بود که برای پایدار سازی حاشیه رودخانه ی شهر کازالکیو دی رنو از توابع 

استان بولونیای ایتالیا مورد استفاده قرار می گرفت. بعد ها طرح او در اسپانیا و یونان هم طرفدار پیدا کرد و او توانست تجارت 

استفاده  1551در ایاالت متحده برای اولین از گابیون در سال  ا از طریق گابیون سازی برای خود دست و پا کند.پر رونقی ر

 طول کشید. 1595شد. پروژه ای تحت عنوان پایدار سازی کناری رودخانه ویرجینیا و نیوهمپشایر. این پروژه تا سال 

شود که داخل را از سنگ یا خاک درشت دانه پر می کنند و برای  امروزه گابیون به ساختاری توری یا قفس مانند گفته می

جلوگیری از خزش یا فرسایش خاک، از آن استفاده می کنند. گابیون در مهندسی و جاده سازی و فعالیت های نظامی کاربرد 

ای خاکی، پایدارسازی بیشترین استفاده از گابیون در مهندسی عمران صورت می گیرد. گابیون برای پایدارسازی شیب ه .دارد

سواحل، پوشش کانال ها و غیره استفاده می شود. همچنین استفاده از گابیون برای هدایت جریان آب و سیل نیز مرسوم می 

گابیون یک دیوار حائل است که از سبدهای فلزی تشکیل شده و هر سبد از سنگ و خاک درشت دانه انباشته می شود و  باشد.

توری های فلزی به هم متصل می گردند و بر روی هم چیده می شوند. طرز چینش گابیون بستگی به  به وسیله ژئوگیرید یا

هدف و نوع طراحی دارد. عمر مفید گابیون ها بستگی به عمران مفید ژئوگریدها یا توری های فلزی دارد. این ساختار زمانی که 

رایج ترین متصل کننده، مفتول فلزی گالوانیزه است. همچنین از  متصل کننده ها دچار بریدگی نشوند پایدار باقی خواهند ماند.

سال  96پوشش های پی وی سی و مفتول ضد زنگ نیز استفاده می شود. اصوال عمر مفید پوشش های گالوانیزه پی وی سی، 

خصوصیات رفتاری،  با  توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل تخمین زده می شود.

شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار 

 ارزانتر از سازه های مشابه است.

 

 پیشینه (2

نمونه سبد شش ضلعی و به تاثیر گابیون در پایدارسازی کنار پل های کوچک پرداختند. آنها در این تحقیق دو  پژوهشیدر 

مستطیل شکل با ابعاد مشخص تحت بارگذاری را با هم قیاس کردند و با اعمال نیروی عمودی یکسان، گسیختگی آنها را 

بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که سبد گابیون شش ضلعی تغییر شکل بیشتری نسبت به سبد گابیون مستطیل 

 پژوهشی دیگردر  .اسبتری را از خود به نمایش گذاشتروی برشی، سبد شش ضلعی رفتار منشکل داشته است اما در اعمال نی

ماهیت آکوستیک بودن دیوارهای گابیون پرداختند. آنها با قرار دادن یک میکروفون در مقابل مدل های گوناگون گابیون که به 

 ون می تواند جذب صدای خوبی از خود به نمایش بگذارد در دانه بندی با هم تفاوت داشتند. آنها به این نتیجه رسیدند که گابی
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دسی بل نسبت به  26دسی بل تا  5و انعکاس صدا را به حداقل برساند. بسته به دانه بندی های متفاوت گابیون می تواند از 

ورد استفاده در به تاثیر رشد گونه های گیاهی به وسیله مصالح م پژوهشی دیگردر  2منبع صوت، انعکاس صدا را کاهش دهد.

گابیون پرداختند. آنها چند گونه گیاهی را در دو فصل تابستان و زمستان مورد بررسی قرار دادند و اطالعات حاصل از تغییر 

 1مقاومت در ساختار گابیون و تغییر مقاومت مصالح آن را در قالب نمودارهای دما و پتانسیل آب خاک به نمایش گذاشتند.

 
 روش تحقیق (3

 

پژوهش دیوار گابیونی به صورت دیوار استقامتی در بخش زیرین یک جاده فرض می شود و به همین دلیل قسمت باالی در این 

گابیونی به عنوان متغیر در نظر گرفته می شود و مقاومت سبدها و ودی می باشد. جنس خاک پشت دیوار دیوار دارای بار عم

امترهای مقاومتی در هر قسمت تحقیق آورده می شود و در انتها به توری دیواره در طول تحقیق یکسان فرض می شود. پار

تحلیل و نتیجه گیری داده ها پرداخته می شود و گفته می شود بر اساس جنس خاک و میزان مقاومت و ضریب اطمینان دیوار 

 یانجام م Geo5 یردبه کمک نرم افزار کارب یرابطه عدد ینا ی. بررسکدام جنس خاک از نظر اقتصادی مناسب تر می باشد

 .شود یاستفاده م ینرم افزار، از روش عدد یندر ا یروش تعادل حد یکه به جا یردگ

 

.سبد ردیف اول دارای  این مدل سه ردیف دیوار گابیونی تصور می کنیم در مدل می کنیم.در محیط دو بعدی ابتدا نمونه را 

نسبت به هم می باشند. و سبد ردیف دوم ها دارای ارتفاع یکسان مامی سبدسانتیمتر و می باشد که ت 96مترو ارتفاع  1طول 

سانتیمتری نسبت به سبد باال می باشد که آفست سبدها نسبت به هم در طول  56و دارای آفست متری  1.5دارای طول 

متری می باشد. در شکل زیر به صورت شماتیک ابعاد نمونه نشان داده شده  2تحقیق یکسان می باشند. سبد سوم با طول 

 است.

 

 

 
 نمایی شماتیک از ابعاد مدل -1شکل
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 :ددر طول روند تحقیق یکسان می باش زیر بیان شده است کهدر مشخصات مواد پر کننده 

 

 مشخصات مواد پر کننده )فیلر( -1جدول

 3Kn/m 11 چگالی

 636 زاویه شکست داخلی

 Kpa 6 چسبندگی

 

 مش در برگیرنده ی سبد دیوار گابیونی در زیر بیان شده است که در طول روند تحقیق یکسان می باشد:

 

 ار گابیونیمشخصات سبد دیو -2جدول

 Kn/m 06 مقاومت کششی

 M 1 فاصله پارتیشن

 Kn/m 06 ظرفیت بابری مشترک

 

 

 مدل سازی اول:

 .در زیر اعالم شده استسیلتی دانه درشت می باشد که مشخصات آن  پشت دیوار گابیونی از نوع در اولین مدلسازی خاک

 
 در اولین مدل سازی مشخصات خاک پشت دیوار گابیونی -3جدول

 3KN/m 15 الیچگ

 625 زاویه شکست داخلی

 Kpa  1 چسبندگی

 3Kn/m 15 وزن اشباع

 

 

متر فرض می شود که بر لبه ی دیوار گابیونی وارد می شود و در تمام مدل ها این ُبعد یکسان 3در این پژوهش باری به عرض 

 است.

 در طول روند تحقیق یکسان فرض می شود.لبه دیوار گابیونی وارد می شود که  کیلونیوتن  بر متر مربع بر 56بار 
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 نمایی شماتیک از دیوار گابیونی و نیروی وارده -2شکل

 

 بعد از وارد کردن این اطالعات در نرم افزار خروجی های زیر به دست می آید:

 

 بررسی مقاومت در مقابل واژگونی

 Mres = 82.68 kNm/m مقاومت لحظه ای

 Movr = 15.11 kNm/m واژگونی لحظه ای
 
 

  1.50 < 5.47 = ضریب اطمینان

 ایمنی دیوار در مقابل واژگونی برقرار است

 
 بررسی لغزش

 Hres = 49.77 kN/m نیروی افقی مقاوم

 Hact = 19.89 kN/m نیروی افقی فعال
 
 

ریب اطمینانض  = 2.50 > 1.50 

 ایمنی دیوار در مقابل لغزش برقرار است

 
 N = 60.92 kN/m نیروی نرمال

 Q = 19.89 kN/m نیروی برشی
 
 ایمنی دیوار به صورت سرتاسری برقرار است

 

 

 

 مدل سازی دوم:

  می باشد که مشخصات آن در زیر اعالم شده است.پشت دیوار گابیونی از نوع رس درشت دانه مدلسازی خاک  دومیندر 
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 مشخصات خاک پشت دیوار گابیونی در دومین مدل سازی -0جدول

 3KN/m .515 چگالی

 612 زاویه شکست داخلی

 Kpa  16 چسبندگی

 3Kn/m 22 وزن اشباع

 

متر بر لبه دیواره وارد می شود. نتایج این مدل سازی  3کیلونیوتن بر متر مربع با عرض  56سپس طبق روال قبلی همان نیروی 

 به شرح زیر می باشد:

 

 بررسی مقاومت در مقابل واژگونی

 Mres = 83.82 kNm/m مقاومت لحظه ای

 Movr = 13.88 kNm/m واژگونی لحظه ای

 
 

  1.50 < 6.04 = ضریب اطمینان

 ایمنی دیوار در مقابل واژگونی برقرار است

 
 بررسی لغزش

 Hres = 51.33 kN/m نیروی افقی مقاوم

 Hact = 18.80 kN/m نیروی افقی فعال
 
 

ریب اطمینانض  = 2.73 > 1.50 

رقرار استایمنی دیوار در مقابل لغزش ب  

 
 N = 61.49 kN/m نیروی نرمال

 Q = 18.80 kN/m نیروی برشی
 
 ایمنی دیوار به صورت سرتاسری برقرار است

 

 

 

 

 :سوممدل سازی 

می باشد که مشخصات آن در زیر اعالم شده ماسه بد دانه بندی شده پشت دیوار گابیونی از نوع مدلسازی خاک  سومیندر 

  است.

 

 مین مدل سازیسوشت دیوار گابیونی در مشخصات خاک پ -5جدول

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 3KN/m .511 چگالی

 635.5 زاویه شکست داخلی

 Kpa  6 چسبندگی

 3Kn/m 22 وزن اشباع

 

متر بر لبه دیواره وارد می شود. نتایج این مدل سازی  3کیلونیوتن بر متر مربع با عرض  56سپس طبق روال قبلی همان نیروی 

 به شرح زیر می باشد:

 

اومت در مقابل واژگونیبررسی مق  

 Mres = 83.83 kNm/m مقاومت لحظه ای

 Movr = 20.54 kNm/m واژگونی لحظه ای

 
 

  1.50 < 4.08 = ضریب اطمینان

 ایمنی دیوار در مقابل واژگونی برقرار است

 
 بررسی لغزش

 Hres = 43.86 kN/m نیروی افقی مقاوم

 Hact = 25.30 kN/m نیروی افقی فعال
 
 

ینانریب اطمض  = 2.71 > 1.50 

 ایمنی دیوار در مقابل لغزش برقرار است

 
 N = 61.49 kN/m نیروی نرمال

 Q = 25.30 kN/m نیروی برشی
 
 ایمنی دیوار به صورت سرتاسری برقرار است
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 گیريبحث و نتیجه

 نتایج برآورد شده از سه مدل سازی انجام گرفته در قالب نمودار آورده می شود: نون تماماک

 

 
 مقایسه ضریب اطمینان در مقابل واژگونی -1نمودار

 

                 
 مقایسه ضریب اطمینان در مقابل لغزش -2نمودار

 

همانطوری که مشاهده می شود ضریب اطمینان در دومین مدل سازی بیشتر از دو مدل سازی دیگر می باشد. از طرفی ضریب 

ازی اول در مقابل واژگونی بیشتر از ضریب اطمینان مدل سازی سوم در مقابل واژگونی می باشد اما ضریب اطمینان مدل س

اطمینان مدل سازی سوم در مقابل لغزش بیشتر از ضریب اطمینان مدل سازی اول در برابر لغزش می باشد. همانطوری که 

دل سازی دیگر بیشتر است. در مدل سازی دوم خاک پشت گفته شد ضریب اطمینان مدل سازی دوم در هر دو مقایسه از دو م

 آورده شده است. 0دیوار گابیون از نوع رس درشت دانه بوده که مشخصات آن در جدول 

ضریب اطمینان باال این را نشان می دهد که می توان با کمتر کردن پارامترهایی مثل مقاومت مش یا استفاده از مواد پر کننده 

به حداقل مقاومت دست یافت. نتایج به دست آمده این را نشان می دهد که اجرای دیوار گابیونی در خاک  سبد ارزان قیمت تر

هایی با رس درشت دانه بهینه تر و به صرفه تر از اجرای آن در خاک سیلت درشت دانه و حتی ماسه بد دانه بندی شده می 

 باشد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.
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