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 چکیده

 سازی پایدار به مجبور ساختمانی، نیازهای تأمین منظور به که طوری به باشندمی عمران مهندسی مسائل در اصلی اجزاء از یکی خاکریزها

 پروژه که باشد،می خاکی سطوح ناپایداری از ناشی خطرات کردن طرف بر منظور به امر این. هستیم خاکریزها و خاکی شیبدار سطوح

 که ودهب وارده سربارهای مقابل در سازه زیر خاک پایداری توانی عدم علت به ناپایداری ها این. شد خواهد احداث آن روی بر عمرانی

به منظور تأمین پایدارسازی خاکریزها، تسلیح آنها یک روش مطمئن است. با توجه به اهمیت  .شودمی خاکی سطوح شکل تغییر موجب

نتایج های المان محدود در نرافزار پلکسیس، اقدام به بررسی است با استفاده از نتایج تحلیل موضوع خاکریزها در این مقاله سعی شده

های مؤثر شود. با استناد به نتایج حاصله آن بر روی تغییرات تنش اتاز جمله تاثیر و حاصل از مسلح سازی خاک به وسیله ژئوگرید

شود، و های مؤثر ایجاد شده در خاک میهای ژئوگریدی در خاک مسلح شده موجب کاهش مقادیر تنشاظهار کرد که وجود الیه توانمی

 .های  ایجاد شده خواهد گذاشتها، تأثیر مستقیمی بر روی تغییر شکلها و تغییر شکلتناسب تنشاین امر به سبب 

 

 تنش مؤثر، خاک مسلح، اندرکنش. د،یژئوگر ک،یژئوسنتتهای کلیدی: واژه
 

 .   مقدمه1
 خاک کردن جایگزین روش از توانمی باشد، نداشته را وارده بارهای تحمل برای کافی مقاومت پی زیر خاک که شرایطی در

 باربری ظرفیت پاسخگوی شده جایگزین خاک ضخامت موارد برخی در .کرد استفاده ضعیف خاک جای به متراکم و مناسب

 در. گرددمانعی اصلی در انجام پروژه های عمرانی می اقتصادی و هندسی های محدودیت این بر عالوه یا و باشدنمی نیاز مورد

 راهکار خاک باربری ظرفیت افزایش و تسلیح منظور به کشش تحمل قابلیت با هاییمسلح کننده از استفاده شرایط این

امکان تأمین این نیازهای اساسی خاک به وسیله تسلیح خاک با بکارگیری مسلح  اینکه با توجه بهاکنون بود.  خواهد مناسبی

ه این عمل تسلیح توانائی تأمین نیازهای مهندسین در و توجه به این اصل ک امکان پذیر بوده هائی همچون ژئوگریدهاکننده

این روش کمترین  که مهم توجه به این نکته در عین حال ، وبحث ضعف مقاومت بررشی و کششی خاک را امکان پذیر کرده

تر و موشکافانهر ،  نگاه عمیقتباشدهای موجود را دارا میهزینه و بهترین عملکرد را به همراه طول عمر باال در بین دیگر گزینه

 مبحثی در خور توجه است. ژئوگدیرهابه مساله 

که در  ،دهدرا نشان می کوله پلنمونه ای از کاربرد مسلح کننده های خاکی را در پروژه عمرانی مربوط به پایدارسازی  3 شکل

این کار موجب کاهش تغییر شکل  ، این عملیات خاک قرار گرفته در کوله پل توسط الیه های ژئوگریدی مسلح شده است

 پایداری کوله پل افزایش خواهد یافت.، بیش از اندازه خاک کوله پل خواهد شد و در نتیجه این عملیات تسلیح
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 پایدارسازی خاک کوله پل. 1شکل 

ل مناسب های خاکی به صورت چند الیه و با فواصقرار گیری ژئوگریدها در داخل خاک به صورت جایگذاری در بین الیه

های مسلح کننده موجب افزایش ضریب پایداری سطوح در های خاکی و الیهگیرد. این امر با توجه به اندرکنش الیهصورت می

 شود.های برشی و کششی خاک میاثر افزایش مقاومت

 ظرفیت افزایش منظور به ژئوگرید مانند پلیمری مصالح از استفادهدر مورد تاریخچه ژئوگریدها باید به این نکته اشاره کرد که؛ 

 با محققین میالدی، 3391گرفته. از اوایل دهه  قرار محققین و مهندسین توجه مورد اخیر دهه چند در پی خاک باربری

 آن زیر خاک سطحی که پی های نشست همچنین و  نهایی باربری ظرفیت ارزیابی به عددی و آزمایشگاهی مدلهای از استفاده

 آن از که ،پرداخته اند است شده مسلح سازی، مسلح عملکرد با هاژئوسیتنتتیک از دیگر نوع هر یا ژئوگرید، هایالیه توسط

، شین وداس [1]، کینگ وداس [1]، هوانگ و تاتسوکا [2]، گویدو و بسیادسکی [3]جمله میتوان به آکینموسورو و آکینبوالده 

، تفرشی و داوسن [31]، السا وسموانشی [3]، باسودهار و همکاران [9]، چن [7]، بوشهریان و هاتف [6]، دش و همکاران [5]

 اشاره نمود. [33]

در این مقاله اقدام به بررسی تنشهای موثر حاصله از سربارهای موجود با استفاده از روش محاسباتی المان محدود، به کمک 

قرار گرفته اند، که  kn 1و kn2معادل  های سرباردرجه تحت تأثیر  61و  51، 11نرم افزار پلکسیس که بر روی خاکریز های 

 سانتیمتر خواهد داشت. در این مرحله مدل ها توسط الیه های ژئوگرید در چند مرحله تسلیح خواهد شد. 31طولی برابر 

توسط تسلیح مدلهای خاکی در مرحله اول توسط دو الیه در مرحله دوم توسط سه الیه و در مراحل سوم و چهارم به ترتیب 

چهار و پنج الیه تسلیح خواهند شد، که در این عملیات قرارگیری الیه ها  با فوصل یکسان بوده  والیه های ابتدائی در 

 قسمتهای فوقانی جاسازی شده وسپس در ادامه مسلح سازی در عمق های پایین تر صورت خواهد گرفت.

 ارزیابی ظرفیت باربری نهایی .2

تاکنون مطالعات  91باشند، از اواسط دهه ها میتر از ژئوتکستایلئوگریدها مصالحی سختبا توجه به این موضوع که ژ

های ژئوگرید های سطحی در روی خاک مسلح شده با الیهمتعددی در رابطه با ارزیابی ظرفیت باربری نهایی و مجاز فونداسیون

ند. در این بخش پارامترهای عمومی مسئله را تعریف رسانجام یافته و نتایج به دست آمده تاکنون اطمینان بخش به نظر می

کنیم. پارامترهای عمومی مربوط به یک فونداسیون مستطیلی سطحی در روی الیه خاک مسلح شده با چند الیه ژئوگرید می

 × )طول b×lهای ژئوگرید برابر عرض( و ابعاد الیه ×)طول  B×Lنشان داده شده است؛ ابعاد فونداسیون برابر 2در شکل

های متوالی ژئوگرید برابر در زیر فونداسیون قرار داشته و فاصله قائم بین الیه uباشد. اولین الیه ژئوگرید در فاصله عرض( می

h باشد.می 
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 [12] پارامترهای هندسی فونداسیون مستطیلی در روی خاک مسلح شده با ژئوگرید. 2شکل 

𝑑  (3)      آید:طبق رابطه زیر به دست می dعمق کلی مسلح کننده  = 𝑢 + (𝑁 − 1)ℎ 

 های مسلح کننده است.تعداد الیه Nکه در این رابطه 

 شود.نشست فونداسیون برای یک پی با یا بدون تقویت با ژئوگرید نشان داده می روند کلی نمودار بار 1در شکل 

 

 [12] های باز ـ نشست برای خاک غیر مسلح و مسلح شده با ژئوگریدروند کلی منحنی .3شکل 

بعدی به نام نسبت ظرفیت توان برحسب پارامتر بیمیزان تأثیر استفاده از مسلح کننده در افزایش ظرفیت باربری را می

هایی یا ظرفیت باربری مجاز )به ازای یک توان بر حسب ظرفیت باربری نبیان نمود. نسبت ظرفیت باربری را می BCRباربری 

 گردد:نشست معین( بیان نمود. بر مبنای این مفاهیم، نسبت ظرفیت باربری به صورت زیر تعریف می

(2) 𝐵𝐶𝑅𝑢 =
𝑞𝑢(𝑅)

𝑞𝑢
 

 (1) 𝐵𝐶𝑅𝑠 =
𝑞𝑅

𝑞
 

 به طوری که؛

=𝐵𝐶𝑅𝑢 .نسبت ظرفیت باربری بر حسب بار نهایی 

=𝐵𝐶𝑅𝑠 نسبت ظرفیت باربری نهایی در یک نشست مشخص فونداسیون𝑠𝑒. 

OMAR [ تغییرات 31] و همکارانBCR  را با نسبت عمق مسلح کننده برای چهار مدل پی آزمایش نمودند و به

دار ظرفیت رسد و پس از این مقبا افزایش عمق افزایش یافته و به یک مقدار بحرانی می BCRاین نتیجه رسیدند که مقدار 

را برای یک پی معین میزان فشار  BCR[ تغییرات 31] B.M. Dasو  C.R. Patraماند. همچنین باربری در عمل ثابت می

رسد که این امر بخاطر افزایش در فشارهای محصور کننده در روی ابتدا افزایش سپس به حالت تعادل و افقی می uدر قسمت 

 باشد.های ژئوگرید میالیه
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،برای یک فونداسیون مشخص و مقادیر معین 
ℎ

B
و
u

B
،
l

B
،
𝑏

B
با افزایش  𝐵𝐶𝑅𝑢مقدار  

𝑑

B
افزایش یافته و در مقدار  

((
𝑑

𝐵
)
𝑐𝑟
ماند. نسبت رسد به طوری که پس از این مقدار ظرفیت باربری در عمل ثابت میبه یک مقدار بحرانی می (

((
𝑑

𝐵
)
𝑐𝑟
،رای مقادیر مشخص شود. ب، نسبت عمق مسلح شده بحرانی نامیده می(

ℎ

B
و
u

B
،
l

B
،
𝑏

B
𝐵𝐶𝑅𝑢  در مقدار((

𝑏

𝐵
)
𝑐𝑟
) 

شود. به همین ترتیب برای مقادیر مشخص نماید که نسبت عرض بحرانی نامیده میمقدار حداکثر اختیار می
ℎ

B
و
d

B
،
u

B
،
𝑏

B
 

))توان نسبت طول بحرانی می
𝑙

𝐵
)
𝑐𝑟
 1تعریف نمود. این مفهوم به صورت نموداری در شکل  𝐵𝐶𝑅𝑢را برای مقدار حداکثر  (

 نشان داده شده است؛

 

))نسبت طول بحرانی . 4شکل 
𝒍

𝑩
)
𝒄𝒓
 𝑩𝑪𝑹𝒖 [13]را برای مقدار حداکثر  (

با  𝐵𝐶𝑅𝑢عمر و همکاران تغییرات 
𝑑

B
)را برای چهار فونداسیون  مدل  

𝐵

L
=

1

3
،،
1

2
نشان  5چنان که در شکل  (1،

 اند.داده شده است، گزارش نموده

 

𝒅با  𝑩𝑪𝑹𝒖تغییرات . 5شکل 

𝐁
 [13] 

های آزمایشگاهی نشان داده شده است که برای یک فونداسیون مشخص اگر همچنین با استفاده از مدل
ℎ

B
و
d

B
،
u

B
،
𝑏

B
 

با  𝐵𝐶𝑅𝑢ثابت نگه داشته شوند، نمودار تغییرات 
𝑢

B
 است؛ 6مطابق شکل 

 

𝒖با  𝑩𝑪𝑹𝒖نمودار تغییرات . 6شکل 

𝐁
 [13] 
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با افزایش  𝐵𝐶𝑅𝑢در ابتدا )ناحیه یک( 
𝑢

B
))تا مقدار حداکثر  

𝑢

𝐵
)
𝑐𝑟
یابد. برای افزایش می (

𝑢

B
> (

u

B
)
cr

مقدار  

𝐵𝐶𝑅u یابد )ناحیه دو(. برای کاهش می
𝑢

B
> (

u

B
)
max

در برابر  𝐵𝐶𝑅uدیاگرام تغییرات  
𝑢

B
ماند تقریباً مسلح شده و ثابت می 

 )ناحیه سه(.

 محدود المان مدل و هندسی .   پارامترهای3
از نرم افزار المان محدود های و مسلح به ژئوگرید، هخاک دان های موثر حاصله از اعمال سربار درتنشبه منظور بررسی 

نرم افزار پلکسیس از ابعاد و چهارچوب  مدل پلکسیس استفاده شده است. قابل ذکر است که به منظور مدلسازی در 

مورد استفاده  است شده ساخته هند در بمبئی دانشگاه ژئوتکنیک آزمایشگاه در[ 35] ماندال و آزمایشگاهی که توسط شینده

 قرار گرفته شده است.

 دهد.ست را نشان میماندال در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته ا هندسه مدل خاک مسلح را که توسط شینده و3شکل 

 

 
 هندسه مدل دیوار خاک مسلح . 7شکل 

 

 6باشد. روکش دیوار به اندازه کننده می مسلحسانتیمتر و دارای سه تا چهار الیه  11در این مدلسازی ارتفاع این دیوار 

سانتیمتری از لبه دیوار بر روی مدل 31سه، چهار وپنج کیلو نیوتن به طول  هایسانتیمتر در داخل فنداسیون قرار دارد. سربار

گیرد. مدل عددی روکش شود. دیوار خاک مسلح با استفاده از نرم افزار اجزای محدود پلکسیس مورد بررسی قرار میاعمال می

مهار انتها ثابت شبیه سازی خواهیم نمود. مدل خاک دیوار را با المان تیر، ژئوسنتتیک را با المان ژئوگرید و مهار بند را با المان 

باشد. همچنین در عملیات مش بندی اجزای محدود از کولمب می -ها، مدل پالستیک موهراستفاده شده در مدلسازی

باشد که در هر مرحله می ایگرهی استفاده  شده است. مراحل ساخت مدل عددی به صورت مرحله 35المانهای مثلثی 

گیرد. خصوصیات مواد مختلف در مدل کردن مسئله در نرم افزار انجام شده و سپس الیه ژئوسنتتیک قرار میخاکریزی 

 آورده شده است. 1تا  3پلکسیس در جداول 

 مشخصات ژئوگرید .1جدول 

 واحد تعداد نام پارامتر

 - االستیک - نوع ماده

 EA 3135 Kn/m سختی نرمال

 

 مشخصات خاک ) الیه اول دیوار خاک مسلح ( .2جدول 

  نماد مقدار واحد

- Mohr-coulomb Model ویژگی خاک 

- Drained Type نوع رفتار 
3Kn/m 37 γ وزن مخصوص 
3Kn/m 23 satγ وزن مخصوص اشباع 
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m/day 112/1 Kx ضریب هدایت هیدرولیکی (X) 

m/day 112/1 Ky ضریب هدایت هیدرولیکی (Y) 
2Kn/m 21111 E مدول یانگ 

- 1/1 v نسبت پواسون 
2Kn/m 31 C چسبندگی 

Degree 12  زاویه اصطکاک 

 

 مشخصات خاک ) الیه دوم دیوار خاک مسلح ( .3جدول 

  نماد مقدار واحد

- Mohr-coulomb Model ویژگی خاک 

- Drained Type نوع رفتار 
3Kn/m 37 γ وزن مخصوص 
3Kn/m 23 satγ اشباع وزن مخصوص 

m/day 112/1 Kx ضریب هدایت هیدرولیکی (X) 

m/day 112/1 Ky ضریب هدایت هیدرولیکی (Y) 
2Kn/m 111 E مدول یانگ 

- 1/1 v نسبت پواسون 
2Kn/m 31 C چسبندگی 

Degree 12  زاویه اصطکاک 

 

 مشخصات نمای دیوار بتنی .4جدول 

  نماد مقدار واحد

- Elastic Matrial type رفتار نوع 

Kn/m 31311111 EA سختی محوری 

/m2Kn m 311111 EI سختی خمشی 

m 11/1 d ضخامت 

Kn / m/m 9/1 W وزن 

- 2/1 U نسبت پواسون 

 

 .   بیان نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی المان محدود در نرم افزار پلکیس4
گروه خواهیم  1حالت به صورت  1در این بخش به بیان نتایج حاصل از مدل سازی های صورت گرفته شده بر روی         

درجه قرار گرفته و تعداد ژنوگریدها به صورت دو، سه ، چهارو  11،  51و  61پرداخت. مدل های مورد بررسی بر سه شاخصه 

به  cm6قرار خواهد گرفت، ودر ادامه دیگر الیه ها با فواصل یکسان  cm6عمق پنج الیه خواهد بود. اولین الیه ژئوگرید در 

 شده قرار خواهند گرفت.الیه دوم خاک مسلح موازات یکدیگر در داخل خاک 

 ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.های موثر ایجاد شده در مدلنتایج حاصله از تحلیل مورد استخراج قرار گرفته و تنش

درجه با قرار دادن مجزای دو تا پنج الیه مسلح کننده  61و 51،11از محاسبه تنشهای موثر در خاکریزهای نتایج حاصله 

بر روی  31الی  1باشد که در اشکال ژئوگریدی، که سربارهای اعمال شده بر روی مدلهای برابر با دو و سه کیلو نیوتن می

 اند.نمودار ترسیم شده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 

 kn2های خاکش مسلح شده تحت اثر سربار . نمودارهای مربوط به مدل 4-1
سانتیمتر خواهد  31قرار گرفته اند که طولی برابر  kn2درجه تحت تأثیر سربار معادل  61و  51، 11در این حالت مدل های 

داشت. در این مرحله مدل ها توسط الیه های ژئوگرید در چند مرحله تسلیح خواهد شد. در مرحله اول توسط دو الیه در 

های مرحله دوم توسط سه الیه و در مراحل سوم و چهارم به ترتیب توسط چهار و پنج الیه تسلیح خواهند شد. مقادیر تنش

بر روی نمودار رسم گردیده است که تغییرات  13الی 9های موثر در اشکال . نمودار تنشباشدمی 2kn/mموثر بر اساس واحد 

 دهد.اری الیه های ژئوگریدی رو به افزایش نشان میدر مقادیر تنش موثر را در مسیر الیه گذ

 
های موثر اصلی تحت اثر سربار نمودار تنش. 8شکل 

kn2 

 
های موثر میانگین تحت اثر سربار نمودار تنش .9شکل 

kn2 

 
تحت اثر  xxهای موثر در جهت نمودار تنش .10شکل 

 kn2سربار 

 
تحت اثر  yyهای موثر در جهت نمودار تنش .11شکل 

 kn2سربار 

 
تحت اثر  zzهای موثر در جهت نمودار تنش .12شکل 

 kn2سربار 

 
تحت اثر  xyهای موثر در جهت نمودار تنش .13شکل 

 kn2سربار 

 

 kn3نمودار های مربوط به مدل های خاکی مسلح شده تحت اثر سربار  .4-2
سانتیمتر قرار خواهند گرفت.  31به طول  kn1درجه تحت تأثیر سربار معادل  61و  51، 11های خاکی در این نمودارها مدل

مدل های خاکی در طی چهار مرحله تحت تسلیح چند الیه مختلف ژئوگرید خواهند بود. در مرحله اول، دوم ، سوم و چهارم 

 باشد.می 2kn/mهای موثر حاصله بر حسب الیه ژئوگرید خواهد بود. مقادیر تنش 5و  1، 1، 2به ترتیب تحت تسلیح 
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های موثر اصلی تحت اثر سربار نمودار تنش .14شکل 

kn3 

 
های موثر میانگین تحت اثر سربار نمودار تنش .15شکل 

kn3 

 
تحت اثر  xxهای موثر در جهت نمودار تنش .16شکل 

 kn3سربار 

 
تحت اثر  yyهای موثر در جهت نمودار تنش .17شکل 

 kn3سربار 

 
تحت اثر  zzهای موثر در جهت نمودار تنش . 18شکل 

 kn3سربار 

 
تحت اثر  xyهای موثر در جهت نمودار تنش . 19شکل 

 kn3سربار 

قادیر تنش موثر را در تعداد بر روی نمودار رسم گردیده است که تغییرات در م 33الی31نمودار تنشهای موثر در اشکال 

 که در این نمودار در طول مسیر به طور هماهنگ در هر سه زاویه مختلف خاکریز، دهدژئوگریدی نشان میمختلف  هایالیه

 درجه، تعداد الیه های مسلح کننده در داخل خاکریزها روند افزایشی تا پنج الیه را پیموده اند. 61 و 151 11

 

 .   نتیجه گیری5
شود که در صورت افزایش سربارهای اعمال شده بر با توجه به اطالعات و نمودارهای ارائه شده در فصل چهارم مشاهده می   

 یابد. مقدار عددی تنش های موثر حاصله در محدوده خاصی افزایش میروی مدل خاک مسلح شده، 

ر اثر تغییرات افزایشی مقدار سربارها دارای تلورانس زیادی این مساله قابل ذکر می باشد که مقدار تنش های موثر ایجاد شده د

 باشد.نسبت به یکدیگر نمی

های متفاوت که تحت تأثیر سربار قرار داده های خاکی مسلح شده توسط تعداد الیهبا توجه به نمودارهای مربوط به مدل

های موثر حاصله از اعمال سربارها ر عددی تنششود که با افزایش تعداد الیه های مسلح کننده ژئوگریدی، مقدامشاهده می

 یابد.کاهش می
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های مسلح کننده ژئوگریدی بریم که بعد از افزایش تعداد الیههای موثر بدین مساله پی میبا مقایسه مقدار کاهش عددی تنش

باشد که وجود سه معنا میشود و این بدان های موثر حاصل نمیالیه، تغییرات زیادی در مقدارهای عددی تنش 1به بیش از 

 های موثر است.الیه ژئوگرید جوابگوی نیاز مورد نظر در کاهش تنش
 

 گردد:های صورت گرفته شده، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میبا توجه به نتایج بدست آمده و بررسی

 

موجود در محدوده خاکی مدنظر با توجه به تأثیرات غیر قابل اغماض نوع خاک و یا به بیانی دیگر تأثیرات خاک نرم  -3

باید توجهی خاص به حجم مقدار این نوع خاک داشت. بدین منظور استفاده از خاکی با مشخصات فنی بهتر موجب 

 های موثر خواهد شد.کاهش مقادیر تنش

ث استفاده از الیه های ژئوگریدی به خاطر ایجاد اندرکنش بین ذرات خاک و الیه های مدفون شده ژئوگریدی باع -2

 افزایش مقاومت خاک در مقابل نیروهای مختلف می شود.

با استناد به نتایج حاصله از استفاده از تعداد الیه های مختلف مسلح کننده می توان بدین نکته اشاره کرد که به  -1

الیه جوابگوی نیازهای فنی در جهت کاهش مقدار عددی  1منظور کاهش مقدار عددی تنش های موثر تعداد 

های های ژئوگریدی نه تنها مقدارهای عددی در مورد تنشباشد،  بدین دلیل که افزایش زیاد الیهوثر میهای متنش

 ای کاهش نداده،  بلکه موجب افزایش هزینه های پروژه خواهد شد.موثر را به طور قابل مالحظه
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