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 چکیده
بررسی چگونگی عملکرد پی ها از مهمترین موضوعات در مهندسی ژئوتکنیک می باشد، از این رو بررسی رفتار پی های 

ورد توجه قرار گرفته اند. از کمتر م چهاگرنواری در حضور بارهای دینامیکی و لرزه ای از اهمیت فراوانی برخوردار بوده 
تسلیح خاک زیر پی به منظور افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست ها پیشنهاد شده  ،دیگر در دهه های اخیر طرف

ظرفیت باربری ، (PLAXIS 2D)به کمک نرم افزار اجزاء محدود است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی های عددی، 
و بررسی پارامتری قرار گرفته نواری مستقر در باال دست شیب تسلیح شده با ژئوگرید مورد مطالعه  دینامیکی پی های

بررسی متغیرهایی همچون تاثیر هندسه شیب، اثر تغییرات فاصله پی از لبه شیب، بررسی سختی  این مطالعه شامل است.
می باشد. واضح است که با اعمال  نواری دینامیکی پیالیه های زئوگرید و سایر پارامترهای متغیر موثر در ظرفیت باربری 

میزان نشست به طور قابل توجهی افزایش می یابد، ولیکن نتایج مدلسازی مستقر بر خاک طبیعی، بار دینامیکی به پی 
 های عددی نشان می دهند که استفاده از مسلح کننده در خاک زیر پی، به میزان قابل توجهی در بهبود رفتار پی موثر

 است.
 

 دینامیکی.دار، ژئوگرید، بار  پی نواری، سطح شیب کلیدی: های واژه
 
 مقدمه -1

ها یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مکانیک پیگیرند، بنابراین عملکرد ها در نهایت بر روی خاک قرار میتمامی سازه
ها قرار بگیرند. بارهای دینامیکی و یا ترکیبی از آنیکی، توانند تحت تاثیر بارهای استاتها میک و مهندسی پی است. شالودهخا

های مختلف و یا هر عمال بارهای سیکلی با تعداد سیکلتواند ناشی از زلزله، اکه می آیندود میدینامیکی به علل مختلفی به وج
یکی از های ژئوتکننی به سازهتواند خسارات فراواشدید می نوع باری که با زمان در ارتباط است را شامل شود. یک بار دینامیکی

ها بر اثر کاهش ظرفیت ظرفیت باربری و افزایش ائل و آسیب به پیهای حها، تغییر شکل دیوارجمله روانگرایی، ریزش شیب
الت االستیک به گردد، وضعیت تنش در نزدیک کف پی به تدریج از ح. هنگامی که باری به پی اعمال مینشست را وارد نماید

کند، که این جریان پالستیک از گوشه پی شروع شده و با افزایش بار، ناحیه پالستیک در سطحی منحنی غییر میپالستیک ت
ها، ظرفیت باربری ر خالف ظرفیت باربری استاتیکی پی. بگیردطور کامل خاک زیر پی را در بر میگسترش یافته تا این که به 

تار خاک تحت تاثیر این ه علت آن پیچیدگی ماهیت نیروی دینامیکی و رفها کمتر مورد بررسی قرار گرفته، کپی دینامیکی
 باشد. نیروها می
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ای طرح شود که قابلیت به پی، پی مورد نظر باید به گونههمچنین با توجه به نوع بارهای وارده ذکر شده از طرف سازه 
کیفیت خاک زیر پی برای تحمل بارهای وارده، تسلیح  های بهبودین را داشته باشد، که یکی از روشالزم برای انتقال بار به زم

های چند دهه باشد. یکی از مهمترین نوآوریرید، ژئوتکستایل، ژئوسل و ... میها نظیر ژئوگتیکخاک با استفاده از انواع ژئوسنت
این اساس نیروهای شود. بر خاک و عناصر مسلح کننده حاصل می که از ترکیبباشد یر در مهندسی عمران، خاک مسلح میاخ

-یجاد شده در این عناصر متعادل میرانشی در در خاکریز به وسیله اصطکاک به عنصر تسلیح منتقل شده و با نیروی کششی ا
 گردد، این کار باعث می شود که با ازدیاد مقاومت کششی، بتوان از شیب هایی با زاویای بیشتری برای شیب استفاده نمود.

جه یر عواملی همانند فرکانس، مدت زمان اعمال بار، میرایی خاک و ... لحاظ نشده است که در نتیهای تحلیلی تاثدر روش
توانند برآورد دقیق و واقع بینانه ای از مسئله ایجاد نمایند. همچنین انجام آزمایش های عملی نتایج حاصل از این روش ها نمی

شود که موجب عدم ه تعداد نمونه های کمتر محدود میها ب در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ نیز به علت سختی انجام آن
های عددی، زمینه برای مطالعه دقیق تر مسئله ا پیشرفت کامپیوترها و تکمیل روشبررسی تمامی پارامترها می شود. امروزه ب

ر ساخت و سازها، شناخت های سطحی )نواری( دیران و نیز استفاده گسترده از پیخیز بودن ابا توجه به لرزهفراهم شده است. 
 رسد.ر میای ضروری به نظی لرزهبیشتر عملکرد این نوع پی ها تحت بارها

 
 تحقیقات گذشته -2

. ]1[ پرداختند نواری هایفونداسیون دینامیکی پاسخ مطالعه به ،2محدود نوار روش از استفاده با (،1988) 1همکاران و چاو
 پارامترهای و بررسی نمودهرا  آالت ماشین بارهای انواع معرض در، فونداسیون میکیدینا پاسخ خود(، در مقاله 1983) 3گزتاس

 روی سططحی،  نواری دینامیکی پی پاسخ برای حل راه یک(، 1979) 4و روزت ستاگز .]2[ داد قرار ارزیابی مورد را نیز متغیری
 باعطث  نطازک،  الیطه  یطک  حضطور  که دادند نشان آنها همچنین. دادند توسعه دارد را قرار بستر سنگ روی بر که االستیک خاک

 جدید، روش یک(، 2004) 5روزت و انام .]3[ شودمی باشد، نیم فضا خاک که وقتی به نسبت دامنه و رزونانس فرکانس افزایش
 خطود،  مقالطه  در(، 2014) 6دوبطری  .]4[ نمودنطد  بیطان  ایدایطره  و نطواری  سططحی  فونداسیون دینامیکی سختی محاسبه برای

 های دینامیکی ارائهای را برای بیان پاسخداده و روش های ساده قرار 7خاک نیم فضا روی بر را آالت ماشین سطحی اسیونفوند

PIM) (، با روش2013) 8همکارانلین و  .]5[ داد
 خطاک  الیه چند روی نواری فونداسیون دینامیکی پاسخ تحلیل و به تجزیه (9

 .]6[ پرداختند ناهمسانگرد
 مطالعات آزمایشگاهی داس توان بهمی که باشد،می محدودبسیار زمینه خاک مسلح  در گرفته صورت امیکیدین مطالعات

 بررسی نواری پی روی بر سیکلی بار را تحت ژئوگرید با شده رفتار خاک مسلح ایشان .نمود اشاره(، 1994) 10همکارانش و

 (،2002) 11ماسیمینو .]7[ دهدمی کاهش را خاک دائمی شستن درصد 30تا  20بین  ژئوگرید وجود، که گرفتند کرده و نتیجه

 که گرفتند نتیجه است. ایشان پرداخته سطحی شالوده از ناشی سیکلی بار تحت با ژئوگرید مسلح خاک رفتار مطالعه بهنیز 

 باشد 0.35تر از کم (u/B) پی عرض به نسبت ژئوگرید الیه اولین فاصله مقدار که آیدمی بدست زمانی باربری حداکثر ظرفیت

 به مسلح ایالیه ای وخاک دانه سیکلی بر روی ایصفحه بارگذاری هایآزمایش انجام به (،2002و همکاران ) 12شین. ]8[

                                                 
1 Chow et al. 
2 Finite Strip 
3 Gazetas 
4 J.M. Roesset 
5 Anam 
6 Dobry 
7 half- space 
8 Tassoulas, J.L. and E. Kausel 
9 Precise Integration Method 
10 Das et al 
11 Massimino 
12 Shin   
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 های الیه وجود به دلیل برشی مدول افزایش دهنده پرداختند. نتایج ایشان نشان خاک برشی مدول تخمین برای ژئوگرید

 صفحه عرض به نسبت ها الیه عرض همچنین و ها الیه بین فاصله ژئوگرید، ناشی از سختی افزایش این که است، ژئوگرید

 و ]11[( 2001) 14الواجی، ]10[ (1993) 13پوری و شین به توانمی آزمایشگاهی مطالعات جمله از .]7[باشد میبارگذاری 
 .نمود شارها ]12[ (2003بوشهریان و هاتف )

 

 
 دینامیکی و استاتیکی حالت در روش ها کثرا در فرضی گسیختگی سطح :1شکل 

 
 مشخات مصالح -3

( و βو  αهای عددی و همچنین ضرایب میرایی رایلی )پارامترهای خاک، پی و مسلح کننده مورد استفاده در مدلسازی
نرم افزار،  اک در مدلسازی عددی درنشان داده شده است. برای شبیه سازی رفتار خ 3تا  1 مشخصات بار دینامیکی در جداول

 کلمب استفاده شده است.-پالستیک کامل موهر -واز مدل رفتاری االست
و نیز اندرکنش بین  Geogridبرای مدلسازی مسلح کننده از المان  ،Plateهمچنین برای شبیه سازی پی نواری از المان 

مدل  Interfaceالمان  با مصالح صاتمشخ به توجه با المان سختی کاهش ضریب مقدارژئوگرید با استفاده از -پی و خاک-خاک
  شده است. برای هر دو المان ذکر شده مدل رفتاری االستیک خطی به کار برده شده است.

 
 کلمب(-: مشخصات ماسه مورد استفاده برای مدلسازی عددی )مدل موهر1جدول 

وزن مخصوص  
 خشک حداکثر خاک

زاویه 
اصطکاک 

 داخلی

زاویه 
 اتساع

مدول  چسبندگی
 سیتهاالستی

ضریب 
 پواسون

اندرکنش 
خاک و 
 ژئوگرید

)   واحد ) ( )φ ( )ψ C ( )  ( )   

 0.9 0.3 50000 1 0 30 18 مقادیر

 
                                                 
13

 Puri and shin 
14

 Alwaji 
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 : مشخصات پی نواری و مسلح کننده ژئوگرید2جدول 

 وزن سختی محوری سختی خمشی مدل رفتاری بتن 

) EA  --- نماد )  

 5 24000  االستیک خطی پی

 --- 2000 ---  ژئوگرید

 

 : مشخصات بار دینامیکی3جدول 

سرعت موج  تعداد سیکل ها دامنه فرکانس 
 یرشی

سرعت موج 
 طولی

 ضریب میرایی رایلی

     f (Hz) A n نماد
 0.005 0.5 171.2 91.52 100 10 10 مقادیر

 
برای محاسبه ضرایب میرایی رایلی نیاز به محاسبه فرکانس غالب و نیز درصد میرایی می باشد. فرکانس غالب خاک با 

در نظر  %5به دست می آید، میرایی خاک نیز طبق توصیه ها در اغلب پروژه ها برابر با  هرتز 1.6( برابر با 1استفاده از رابطه )
 :به صورت زیر محاسبه می شود (4( تا )2)د. با استفاده از مقادیر به دست آمده مقدار ضرایب رایلی طبق روابط گرفته می شو

 
                                                                                                                                  (1) 

      
                                                                                                                   (2) 

 

                                                                                                                              (3) 

 

                                                                                                                   (4) 

 
 ( به آن ها اشاره شده است.3باشد. سایر پارامترها نیز در جدول )( درصد میرایی میζای و )( فرکانس زاویهکه )
در است.  شده مقید افقی جهت در طرفین در و افقی و قائم جهت دو هر در پایین در نظر مورد است مدل ذکر به الزم

 15برای مش بندی از المان مثلثی  .است شده داده نشان نامیکیدی مدلسازی نحوه و استفاده مورد خاک محفظه (2) شکل
گره ای با درجه مش بندی متوسط استفاده شده است که در نتیجه آن یک مش بندی قوی مثلثی بی سازمان می باشد که 

سیت بر روی ابعاد عث افزایش دقت در نتایج ایجاد می شود. ابعاد در نظر گرفته شده برای مدل پس از انجام آنالیز های حسااب
 (3)مدل و به اندازه ای که اثر مرزها در نتایج اثر گذار نباشد انتخاب شده است. ابعاد، هندسه مدل و نیز مش بندی در شکل 

 نشان داده شده است.
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 : ابعاد و هندسه مدل2شکل 

 

 
 درجه مش بندی متوسط مورد استفاده :3شکل 
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 صحت سنجی نرم افزار -5
ی دقت و صحت تحلیل ها و نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج مطالعات دیگر محققین، نتایج تحقیق )کشطین  به منظور بررس

 آن ها نتایج تحقیقات خود را برای مدل های آزمایشگاهی و عددی با نطرم  .( مورد بررسی قرار گرفته شده است15،2013و المان
ایشطان  ( نشطان داده شطده اسطت.    4ها در زیر در قالب نمودارهایی در شطکل ) ارائه داده اند، که نتایج این تحلیل  (Plaxis)افزار 

و عطرض و ارتفطاع(، بطا پطی نطواری از      متر( به ترتیب )طول  0.5*0.475*1.14مطالعات آزمایشگاهی را در محفظه ای با ابعاد )
-ای ریز و تمیز رودخانطه  میلی متر( و خاک ماسه 20*465میلی متر(، طول و ضخامت ) 70و  50جنس استیل با عرض های )

با تراکم های نسبی مطرتبط   (γ = 16.5, 17 and 17.5 KN/m^3) ای را برای پارامترهای مختلف با وزن مخصوص های خاک
 ارائطه  (ϕ = 40.6°- 41.8°- 43.5°)و نیز زاوایای اصططکاک داخلطی مطرتبط بطا آن هطا       (Dr = 45% - 65% - 85%)با آن ها 

 .]13[ری خاک سخت شونده استفاده نمودند دادند. برای مطالعات عددی نیز از مدل رفتا
 

 
 مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی های مختلف صحت سنجی: 4شکل 

 
 تحلیل و مدلسازی عددی -6

 پارامترهطای  تطثثیر  مطالعطه  و رفتطار  بینی پیش امکان که .می باشد عددی مدلسازی مهندسی، مسائل حل روش های جمله از
 اجطزاء  روش بیشطتر  سرعت به توجه با. می سازد فراهم آزمایشگاهی مدلسازی به نسبت آسان تر شرایط و کمتر زمان در را مختلف
 تحلیل امکان که نواری پی برای شده گرفته نظر در شکل نیز و دیفرانسیل حاکم معادله حل در تفاضل های روش به نسبت محدود
 دل. مط اسطت  شده استفاده عددی مدل ساخت جهت PLAXIS 2D افزار نرم از سازد، می فراهم را( طحمس کرنش) بعدی دو حالت
 .نمایطد  شبیه سطازی  را است شده ساخته و طراحی آزمایشگاه در که فیزیکی مدل شرایط بتواند که یافته توسعه گونه ای به عددی

یکسانی بطه  توان، با استفاده از اعمال نشست  ر دینامیکی میبرای مطالعه ظرفیت باربری و به طور کلی بررسی رفتار پی تحت با
رده، و سطپس  ، مقدار ظرفیت باربری نهایی استاتیکی در نشست مد نظر را به دست آو(Static Predescribe Displacement) پی

ینطامیکی بطه پطی اعمطال     اطمینان، درصدی از مقدار ظرفیت باربری استاتیکی مجاز را به عنوان سربار دبا در نظر گرفتن ضریب 
 نمود.

                                                 
15

 M. Salih Keshin and Mustafa Laman 
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 طالعه حاضر نیز برای پارامترهای موثر مسلح کننده، از مقادیر زیر استفاده شده است:در م
u/B=0.5 , h/B=0.5 , L/B=10 

 ( نشان داده شده است:5در شکل )( L( و )u( ،)h)که 
 

 
 مسلح کننده ی: پارامترها5شکل 

 
 قدار نشست نسبی پیبر م شیب از لبه پی فاصله بررسی اثر -6-1

 ده از اعمطال نشسطت یکنواخطت و ثابطت    برای بررسی اثر فاصله پی از لبه شیب بر میزان نشست خاک زیر پی، ابتدا با استفا
مقادیر ظرفیت باربری نهایی را در حالت استاتیکی محاسبه نموده و سپس درصدی از ظرفیت باربری نهایی حاصطل شطده را بطه    

% ظرفیطت بطاربری اسطتاتیکی نشطان     25% و 33میزان نشست برای  (6)پی اعمال می کنیم. در شکل  عنوان سربار دینامیکی به
 داده شده است.

 
 بر مقدار نشست نسبی پی (b/B) شیب از لبه پی فاصله: تغییرات 6  شکل

 
 بررسی اثر تعداد الیه های مسلح کننده بر مقدار نشست نسبی پی -6-2

درجه و بحرانی ترین حالت یعنی زمانی که پطی   45متری با زاویه  4ژئوگرید در یک شیب  اثر تعداد الیه های مسلح کننده
می باشطد . نتطایج    8و  6، 4، 2در لبه شیب واقع شده مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد الیه های تسلیح مورد بررسی برابر با 

ازی شیب غیر مسلح مشاهده شد که شیب در حالت غیطر  نشان داده شده است. الزم به ذکر است با توجه به مدلس (7)در شکل 
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مسلح ناپایدار می باشد. فاصله قائم بین الیه های مسلح کننده و همچنین اولین الیه تسلیح زیر پی در سطوح شطیب دار طبطق   
مقطدار  ( پیشنهاد شده است که در این مقاله هطر دو  عرض پی 0.67B ، Bتا0.375B تحقیقات محققیقن گذشته مقداری بین )

 در نظر گرفته شده است. (0.5B)برابر با 
 

 
 : تغییرات تعداد الیه های مسلح کننده بر مقدار نشست نسبی پی7شکل 

 
 بررسی اثر فرکانس بر نشست بر مقدار نشست نسبی پی   -6-3

رای دو و بط  (1Hz, 5Hz, 10Hz)برای بررسی اثر فرکانس در مقادیر نشست پی مجاور سططح شطیب دار از سطه فرکطانس     
نشطان داده شطده    (8)در مدلسازی ها استفاده است. نتطایج در شطکل    (qd/qs=33%و   qd/qs=25%) مقدار سربار دینامیکی

 است.
 

 
 : تغییرات فرکانس بر نشست نسبی پی8شکل 

 
 بررسی اثر تعداد سیکل های بارگذاری بر مقدار نشست نسبی پی -6-4

و بطا    (qd/qs=25%, qd/qs=33%)رهای دینامیکی وارد بر پی با نسطبت هطای   اثر تعداد سیکل های بارگذاری برای سربا
 (9) مورد بررسی قرار گرفته است، کطه نتطایج حاصطل از آن در شطکل     (b/B=0)و برای پی واقع بر لبه شیب  (10Hz)فرکانس 

سطیکل افطزایش یافتطه     4000نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده می گردد مقادیر نشست نسبی در زیر پی تا 
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رگرسطیون  ثانیه( و پس از آن در سیکل های بعدی نمودار نشست به حالت افقی تبدیل شده است. با استفاده از  400دل با ا)مع
استنباط نمود که اثطر  توان ی مختلف میخطی ترسیم شده بر نمودارهای نشست بر حسب تعداد سیکل ها در دو سربار دینامیک

سربار دینامیکی مقادیر نشست نیز تقریبا به صطورت خططی افطزایش مطی یابطد. همچنطین الزم بطه ذکطر اسطت          زان با افزایش می
 سیکل اول بارگذاری رخ می دهد. 100همانگونه که در تحقیقات گذشته نیز ذکر شده است، بیشترین میزان نشست در 

 

 

 سیکل های بارگذاری اد: تغییرات نشست با تعد9شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه  -7

با استفاده از مدلسازی های عددی انجام شده در نرم افزار و با توجه به فرض، ثابت بودن محل قرار گیری الیه های مسطلح  
کننده، ارتفاع شیب، زاویه شیب، و نیز ثابت بودن فاصله پی از لبه شیب در بحرانی ترین حالت خطود در برخطی از تحلیطل هطا و     

از مدلسازی ها، اثرات پارامترهای متغیر موثر بر نشست پی شامل، اثر تاثیر فاصله پی ازلبطه   ثابت بودن فرکانس در بخشی دیگر
شیب، اثر تعداد الیه های مسل کننده در سطح شیب دار، اثر تعداد سیکل بارگداری بر مقدار نشست و در نهایت اثر فرکانس بر 

 گرفته است که نتایج آن به شرح زیر می باشد: مقدار نشست پی نواری واقع بر شیب تسلیح شده مورد بررسی قرار
با بررسی اثر فاصله پی از لبه شیب نشان داده شده در نمودار، می توان به وضوح مشاهده نمطود کطه بطا افطزایش مقطدار       (1

سربار دینامیکی مقادیر نشست نیز افزایش می یابد که این افزایش نشست مقادیر برای هر دو مقادیر سربار دینامیکی با 
سیر نزولی داشته و پس از آن اثطر شطیب بطر     (5B)افزایش فاصله پی از لبه شیب کاهش می یابد. نشست پی تا مقادیر 

 نشست خاک از بین رفته و نمودار به حالت افقی تبدیل می شود، که در این حالت خاک همانند مسطح رفتار می کند.

بت همانطور که انتظار می رفت، نتایج نشان می دهنطد کطه بطا    با بررسی اثر تعداد الیه های ژئوگرید با سختی محوری ثا (2
افزایش تعداد الیه های مسلح کننده مقادیر نشست زیر پی کاهش مطی یابطد. ایطن کطاهش در مقطادیر نشسطت پطس از        
افزایش الیه های مسلح کننده تا تعداد خاصی به دلیل افزایش مقاومت تا حد مطلوب، روندی سریع داشته و پطس از آن  

سرعت این روند کاهش نشست کاسته می شود. الزم به ذکر است همانطور که در تحقیقات سطایر محققطین بطر روی     از
خاک مسلح نیز اشاره شده است، الیه های مسلح کننده تاثیر بسزایی در کطاهش مقطادیر نشسطت ندارنطد و ایطن مقطدار       

ده ها بوده که سبب افزایش پایداری شیب هطا  کاهش در نشست ها، ناشی از افزایش مقاومت خاک به واسطه مسلح کنن
 8الیه مسطلح کننطده در مقایسطه بطا      6در مقابل بارهای دینامیکی می گردد. به همین دلیل کاهش در مقدار نشست با 

الیه تسلیح نیز به پایداری الزم در مقابل اعمال بار دینامیکی در  6الیه مسلح کننده تقربا یکسان است، چرا که شیب با 
 ی شیب رسیده است.باال
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به جهت بررسی اثر فرکانس در بارگذاری دینامیکی هارمونیک بر پی نواری واقع بر شیب تسلیح شده با ژئوگرید از سطه   (3
استفاده گردید. همانطور که در نمودار نیز مشاهده می گردد مقادیر نشسطت در هطر سطه    ( 1Hz, 5Hz, 10Hz)فرکانس 

ارت دیگر، می توان بیان نمود که نشست زیر پی ناشطی از بطار دینطامیکی، بطه ططور      فرکانس تقریبا ثابت می باشد. به عب
 مورد بررسی( مستقل از فرکانس بارگذاری می باشد.فرکانس های  خاص در فرکانس های پایین )

 4000با بررسی اثر تعداد سیکل های بارگذاری بر مقادیر نشست می توان بیان نمود که نشست در زیطر پطی تطا اعمطال      (4
ثانیه( و پس از آن در سیکل های بعدی نمودار  400سیکل برای هر دو مقادیر سربار دینامیکی، افزایش یافته )معادل با 

نشست به حالت افقی تبدیل شده است. این نتیجه گیری بیانگر این است که تعداد سیکل های بارگذاری برای رسطیدن  
خططی ترسطیم    رگرسطیون امیکی می باشد. همچنین با استفاده از به مقداری خاص به نحوی مستقل از میزان سرباز دین

شده بر نمودارهای نشست بر حسب تعداد سیکل ها در دو سربار دینامیکی مختلطف مطی تطوان اسطتنباط نمطود کطه بطا        
افزایش میزان سربار دینامیکی، مقادیر نشست نیز تقریبا به صورت خطی و موازی با یکدیگر افزایش می یابد. همچنطین  

سطیکل اول   100الزم به ذکر است همانگونه که در تحقیقات گذشته نیز ذکر شده اسطت، بیشطترین میطزان نشسطت در     
 بارگذاری رخ می دهد.
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