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چکیده

عظیم عمرانی همواره مورد توجه مهندسین پروژه بوده و در برخی هاي ترین مصالح قرضه در پروژهخاك به عنوان مهم

هاي بهسازي خاك، مسلح سازي مکانیکی باشد. یکی از روشموارد به منظور استفاده از خاك موجود، نیاز به بهسازي آن می

هاي دیوارهشود.استفاده میوش مسلح سازي مکانیکی خاك هاي شهري از رباشد. به صورت معمول در خاکریز پلمی

آیند. به منظور طراحی خاك هاي شهري به علت نزدیکی به یکدیگر از نوع دیوارهاي پشت به پشت به حساب میخاکریز پل

شود.هاي موجود در رابطه با دیوارهاي خاك مسلح عادي استفاده میمسلح در دیوارهاي پشت به پشت عموما از آیین نامه

با اعمال تغییرات بر FLAC 2Dافزار در این پژوهش، با استفاده از مدلسازي عددي دیوارهاي خاك مسلح دوطرفه در نرم

پشت نسبت به دیوار خاك بهها به بررسی تفاوت توزیع فشار جانبی در حالت دیوار خاك مسلح پشتطول مسلح کننده

ده نامه پرداخته شدیر مدلسازي شده با مقادیر پیشنهاد شده در آیینمسلح عادي پرداخته شده و در نهایت به مقایسه مقا

است.

پشت، فشار جانبی پشت دیوار، مسلح سازي مکانیکی خاك، مدلسازي عددي.بهدیوارهاي خاك مسلح پشتکلیدي:هايواژه

مقدمه-1

گیرد. به عمرانی مورد ستفاده قرار میهاي عظیم ترین مصالح قرضه موجود در طبیعت است که در اکثر پروژهخاك مهم

هاي بهسازي خاك، مسلح سازي باشد. یکی از روشبرداري از خاك موجود در اکثر موارد نیاز به بهسازي آن میمنظور بهره

ت رشود. در این روش عمدتاً خاك به صوها از این روش استفاده میهاي پلمکانیکی خاك بوده که در ساخت خاکریزها نظیر کوله

هاي مختلف نظیر ژئوگریدهاي هایی با جنسها از مسلح کنندهشود و در بین این الیههاي افقی بر روي یکدیگر ریخته میالیه

ها به صورت دیوارهاي ها به یکدیگر نزدیک بوده و معموال خاکریز آنهاي دو طرف پلگاهشود. دیواره تکیهپلیمري استفاده می

باشد.پشت میبهپشت

هان و لشینسکی در یک مدلسازي عددي با تغییر دادن فاصله بین دو دیواره خاك مسلح، به این نتیجه 2009سال در

با مدلسازي 2010یابد. هاردیانتو و ترونگ در مطالعه خود در سال درصد کاهش می15تا 5رسیدند که فشار جانبی خاك، 

پشت و مقایسه فشارهاي جانبی آن با مقدار ارائه شده از توصیه اشتو، اشاره بهاي دیوارهاي خاك مسلح پشتعددي بارگذاري لرزه

با مدلسازي سیزده حالت مختلف 2013نامه دارد. الشربینی و همکارانش در سال به محافظه کارانه بودن روش طراحی در آیین

زان فشار جانبی از مقدار فشار اکتیو رانکین چهارم پایین دیوار خاك مسلح میپشت، مشاهده کردند که در یکبهاز دیوارهاي پشت

دانشگاه شاهدمهندسی دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده فنی-۱

مهندسی دانشگاه شاهداستادیار دانشکده فنی-2
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نیز 2016بیشتر بوده و به فشار جانبی حالت سکون نزدیکتر است و دلیل این امر گیرداري پایین دیواره به پی است. در سال 

شت پبهمبارك و عطالویی با مدلسازي عددي چند حالت مختلف از کمتر بودن میزان فشار جانبی در دیوار خاك مسلح پشتبن

حالت 24اند. در این تحقیق با استفاده از مدلسازي عددي، با در نظر گرفتن نسبت به تئوري تعادل حدي رانکین اشاره کرده

مختلف، با اعمال تغییرات بر مشخصات خاك و همچنین طول ژئوگریدها، به بررسی تغییرات فشار جانبی و همچنین مقایسه 

هاي ایالت متحده آمریکا پرداخته شده است.نامه اداره بزرگراهه مقادیر ارائه شده در آیینمقادیر حاصل شده از تحقیق نسبت ب

پشتبهتعریف دیوار خاك مسلح پشت-2

ها از مقدار ارائه شده زمانی که فاصله دو سر مسلح کنندههاي آمریکا نامه اداره بزرگراهبر اساس تعریف ارائه شده در آیین

ن شود. در ایپشت محسوب نمیبهطرفه است و دیگر به صورت پشتبیشتر باشد، دیوار خاك مسلح به صورت یک1در رابطه 

ر میزان باشد. اما اگشوند و فشار پشت دیوار نیز به صورت اکتیو میدیگر طراحی میحالت دو سمت دیوار به صورت مستقل از یک

پشت بوده و فشار جانبی بهکمتر بشود، دیوار به صورت پشت1شده در رابطه ها از مقدار ارائه فاصله بین دو سر مسلح کننده

، ارتباط هندسی بین عرض دیوار، فاصله دو 2باشد بلکه مقداري از آن کمتر است. رابطه پشت دیوار دیگر به صورت اکتیو نمی

نمایی از دیوار خاك مسلح دوطرفه را به صورت شماتیک، 1کند. شکل ها را بیان میها و طول مسلح کنندهسر مسلح کننده

دهد.نمایش می

1رابطه 

22Wرابطه  D l 

H ،(متر) ارتفاع دیوار خاك مسلح :D ،(ژئوگرید) (متر) فاصله بین دو مسلح کننده :Lها (متر)، : طول مسلح کنندهW عرض :

(درجه): زاویه اصطکاك داخلی خاك Φپشت (متر) (کوله خاکریز) و بهدیوار پشت

دوطرفهمسلحخاكواریدکیشماتينما: 1شکل 

شرایط هندسی و مدلسازي-3

و ارتفاع پی زیر متر15متر، عرض پی زیر دیوار 6متر، ارتفاع خاکریزي 12در این تحقیق، فاصله دو دیواره از یکدیگر 

6,0و 5,4، 4,8، 4,2، 3,6، 3,0متر و براي ژئوگریدها شش طول مختلف 0,6فاصله قائم بین ژئوگریدها باشد.متر می1دیوار 

شده است. در دیوار استفادهFLAC 2Dافزار ت مختلف از نرمحاالمتر در نظر گرفته شده است. به منظور مدلسازي و تحلیل 

هاي ژئوگریديدانه و مسلح کنندهخاکریز آن از جنس خاك درشتهاي دیواره از جنس بتن، پشت مدل شده پی و بلوكبهپشت

ارائه شده است. رفتار ژئوگریدها در محیط خاکی غالباً به صورت کشسانی 1باشد. مشخصات مربوط به خاك و بتن در جدول می

tan(45 )
2

D H
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صله از تحقیقات شینودا است، به همین دلیل در مدلسازي آن در این پروژه از المان کابل استفاده شده است. طبق نتایج حا

مگا پاسکال در نظر گرفته شده است.225هاي این مطالعه ) مدول االستیسیته ژئوگرید مورد استفاده در مدلسازي2004(

مطالعهنیادرشدهيمدلسازبتنوخاكیکیمکانخواص: 1جدول 

Material Model γ (KN/m3) E (MPa)
Poisson’s

ratio
C (KPa) Φ

Backfill

Soil
Mohr colomb 18 100 0.3 0

25

30

34

39

Blocks and Foundation

Concrete
Elastic 24 100 0.15 - -

فروریخته درجه ناپایدار بوده و 25متر در زاویه اصطکاك داخلی 3,0مدلسازي انجام گرفته، مدل با طول ژئوگرید 24از مجموع 

است.

هاي داخلی براي زاویه اصطکاكپشت و دیوار خاك مسلح عادي به، مرز دیوار خاك مسلح پشت1بر اساس رابطه 2در جدول 

مورد بررسی ارائه شده است.

شدهساختههايمدلدرپشتبهپشتمرزن: یی2جدول 

Φ D (m) L (m)

25 3.82 4.09

30 3.46 4.27

34 3.19 4.41

39 2.86 4.57

توزیع فشار جانبی-4

باشد. اما پس از تسلیح خاك به ترین عامل در مقدار توزیع فشار جانبی پشت دیوار، زاویه اصطکاك داخلی خاك میمهم

، 2اي هشده در شکلباشند. نمودارهاي ارائهپشت، طول عناصر تسلیح بر مقدار و توزیع فشار جانبی اثر گذار میبهصورت پشت

دهند. با توجه به اثر تغییر طول بر توزیع فشار جانبی در چهار زاویه اصطکاك داخلی مورد بررسی را نمایش می5و 4، 3

ت پشبهها، تا زمانی که طول ژئوگریدها کمتر از طول ورود به شرایط دیوار پشتنمودارهاي استخراج شده از مدلسازي و تحلیل

نامه ارائه شده است تطابق خوبی دارد، ولی با افزایش فشار جانبی با میزان فشار جانبی اکتیو رانکین که در آیینباشند، میزان 

.شودطول ژئوگریدها از میزان فشار جانبی وارد شده بر دیوار کاسته می
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Φ=25خاكدرمختلفهايطولدریجانبفشارعیتوز: 2شکل 

Φ=30خاكدرمختلفهايطولدریجانبفشارعیتوز: 3شکل 

Φ=34خاكدرمختلفهايطولدریجانبفشارعیتوز: 4شکل 
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Φ=39خاكدرمختلفيهاطولدریجانبفشارعیتوز: 5شکل 

3,6درجه با طول ژئوگریدهاي 34و 25، توزیع فشار جانبی براي دو زاویه اصطکاك داخلی 6شکل در نمودارهاي ارائه شده در

که در نمودارهاي ارائه شده باشد. در حالیشود که نشان از نزدیکی مقادیر تئوري رانکین با مدلسازي عددي میمتر مشاهده می

باشد، بیان متر می5,4زاویه اصطکاك داخلی با طول ژئوگریدهاي ، که مربوط به توزیع فشار جانبی براي همین دو 7در شکل 

کننده اختالف بین تئوري رانکین با مدلسازي عددي انجام گرفته دارد.

متر3,6دیژئوگرطولبايعدديمدلسازبانیرانکيتئوریجانبفشارعیتوزسهیمقا: 6شکل 

متر5,4دیژئوگرطولبايعدديمدلسازبانیرانکيتئوریجانبفشارعیتوزسهیمقا: 7شکل 
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پشت صحبت شده است و میزانی براي آن بهنامه صرفا از میزان کاهش فشار جانبی در دیوارهاي خاك مسلح پشتدر آیین

ذکر نشده است و طراحی بر اساس تئوري پشت مقادیر جدیديبهتعیین نشده است و براي طراحی دیوارهاي خاك مسلح پشت

نامه به صورت محافظه پشت با استفاده از آیینبهگیرد. به همین علت، طراحی دیوارهاي خاك مسلح پشترانکین صورت می

باشد.کارانه می

ي زوایاي میزان فشار جانبی کل وارد بر پشت دیوار را بر اساس تئوري رانکین و سایر طول ژئوگریدها برا3در جدول 

درصد کاهش فشار جانبی با افزایش طول ژئوگریدها نسبت به تئوري 4اصطکاك داخلی مختلف بیان شده است و در جدول 

ترسیم شده 8پشت، براي زوایاي اصطکاك داخلی مختلف بیان شده است که نمودار آن در شکل بهرانکین در محدوده پشت

پشت نسبت به تئوري رانکین بسیار زیاد بوده و در بههش فشار جانبی در حالت پشت،  میزان کا8است. با توجه به نمودار شکل 

از میزان فشار جانبی کاسته %25اي که با افزایش طول ژئوگریدها، در حدود باشد. به گونهپوشی میها غیرقابل چشمطراحی

شود.می

که در زاویه اصطکاك مشخص، با افزایش طول ژئوگرید، توان چنین نتیجه گیري نمود می8همچنین با توجه به نمودار شکل 

یابد.پشت به صورت خطی کاهش میبهمیزان فشار جانبی رانکین، در حالت پشت

مختلفیداخلاصطکاكيایزواوطولهادرواریدپشتکلیجانبفشار: 3جدول 

Rankine 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

25 1293.88 - 1252.50 1196.80 1084.94 1005.91 955.07

30 1061.24 1077.21 984.04 959.19 888.66 815.62 791.74

34 901.89 892.39 855.12 820.00 754.35 715.20 682.82

39 725.02 740.95 703.50 664.91 645.48 596.25 580.72

دیژئوگرطولشیافزاباپشتبهپشتمسلحخاكواریدیجانبفشارکاهشزانیم: 4جدول 

4.2 4.8 5.4 6.0

25 7.50 16.15 22.26 26.19

30 9.62 16.26 23.14 25.39

34 9.08 16.36 20.70 24.29

39 8.29 10.97 17.76 19.90
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پشتبهپشتحالتدردیژئوگرطولشیافزابایجانبفشارینسبکاهش: 8شکل 

گیرينتیجه-5
توان چنین نتیجه گرفت که در دیوارهاي خاك مسلح با توجه به مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل از این تحقیق، می

ود و از شپشت تبدیل میبهدوطرفه با افزایش طول ژئوگریدها، مکانیزم رفتار دیوار خاك مسلح از حالت مستقل به حالت پشت

نین هاي افقی دیوار و همچجاییشود. با کاسته شدن از میزان فشار جانبی، از میزان جابهمیزان فشار جانبی پشت دیوار کاسته می

نامه بر اساس تئوري رانکین به طراحی این نوع از دیوارها شود. با این حال آیینها کاسته میمیزان نیروي وارد بر مسلح کننده

باشد. و بر اساس نمودارهاي حاصله از این تحقیق شت محافظه کارانه میـپبهشتـطراحی براي دیوارهاي پپردازد که این نوعمی

پشت بهکاهش فشار جانبی در پشت دیوارها در حالت پشت%15ریدها حداقل ـاس زاویه اصطکاك خاك و طول ژئوگـو براس

شود.نامه، طراحی بهینه محسوب نمیطراحی به روش آییننامه لحاظ نشده است. و به همین دلیلآید که در آیینپیش می

مراجع

شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی

در داخل متن باید با ذکر شوند. اشاره به هر مرجعاند، لیست میگذاري شدهکه در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره

و براي )B Nazanin 11pt(مورد استفاده براي مراجع فارسیفونتشماره ترتیبی مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد.

Times New Roman(هاي مقاله با یک اندازه کمترمراجع انگلیسی مثل سایر قسمت 10pt( خواهد بود. بعد از ذکر مشخصات

هاي زیر مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونهفاصله با مرجع بعدي الزامی است.)6ptهر مرجع (

ارائه شود.
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