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چکیده

ها که فاصله بین دو دیواره از کوله پلها و هایی نظیر ساخت رمپپشت عموما در پروژهبهدیوارهاي خاك مسلح پشت

نامه به منظور طراحی و ساخت این نوع از دیوارهاي خاك مسلح شرایط دقیق آیند. آیینباشد، به وجود مییکدیگر کم می

گیرد که براي دیوارهاي میمو روشنی را  تعیین نکرده است و در حقیقت طراحی به صورت دیوارهاي خاك مسلح عادي انجا

نامه اداره باشد و از طراحی بهینه و مهندسی دور است. در آییناي میپشت شرایط محافظه کارانهبهسلح پشتخاك م

ها از یکدیگر هاي آمریکا دیوارهاي خاك مسلح دوطرفه را به دو دسته کلی بر اساس فاصله دو سر مسلح کنندهبزرگراه

شد ها از یکدیگر در حدي کم باه است که اگر فاصله مسلح کنندهتقسیم کرده است که در آن صرفا به این موضوع اشاره شد

، شود. در این پژوهشپشت داشته باشد، از میزان فشار جانبی حالت محرك کاسته میبهکه دیوار شرایط خاك مسلح پشت

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

ده پشت تعیین شبههاي دیوار خاك مسلح پشتکنندهها در دو زاویه اصطکاك داخلی متفاوت جانمایی مناسب مسلحکننده

است.

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

مقدمه-1

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

یگر دو در این حالت دو سمت دیوار به صورت مستقل از یکطرفه استبیشتر باشد، دیوار خاك مسلح به صورت یک1در رابطه 

کمتر بشود، دیوار به صورت 1ها از مقدار ارائه شده در رابطه کنندهشوند. اما اگر میزان فاصله بین دو سر مسلحطراحی می

به صورت شماتیک، نمایی از 1شکل باشد.شود و فشار جانبی پشت دیوار از حالت محرك کمتر میپشت محسوب میبهپشت

دهد.دیوار خاك مسلح دوطرفه را نمایش می

1رابطه 

H ،(متر) ارتفاع دیوار خاك مسلح :Dین دو مسلح کننده (متر): فاصله ب ،Lها (متر) و : طول مسلح کنندهΦ زاویه اصطکاك :

داخلی خاك (درجه)

مهندسی دانشگاه شاهددانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده فنی-۱

دانشگاه شاهدمهندسی استادیار دانشکده فنی-2
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دوطرفهمسلحخاكواریدکیشماتينما: 1شکل 

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

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

ا مقدار ارائه شده از توصیه اشتو، اشاره پشت و مقایسه فشارهاي جانبی آن ببهاي 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

انکین تیو رچهارم پایین دیوار خاك مسلح میزان فشار جانبی از مقدار فشار اکپشت، مشاهده کردند که در یکبهاز دیوارهاي پشت

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 12اند. در این تحقیق با استفاده از مدلسازي عددي، با در نظر گرفتن رانکین اشاره کردهنسبت به تئوري تعادل حدي 

ی جایی افقی دیوار، حداکثر نیروي کششمختلف، با اعمال تغییرات بر مشخصات خاك و طول ژئوگریدها، به بررسی تغییرات جابه

ن شده ها تعییشده است و در نهایت جانمایی مناسب مسلح کنندهها و ضریب اطمینان پایداري کل پرداخته وارد بر مسلح کننده

است.

شرایط هندسی و مدلسازي-2

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

بر اساس طول ژئوگریدها طول کل مصرفی ژئوگریدها 1و در جدول متر بوده0,4فاصله قائم بین ژئوگریدها باشد.متر می1دیوار 

استفادهFLAC 2Dافزار ت مختلف از نرمحاالدر هر یک از حاالت مدلسازي تعیین شده است. به منظور مدلسازي و تحلیل 

دانه و مسلح درشتهاي دیواره از جنس بتن، خاکریز آن از جنس خاك پشت مدل شده پی و بلوكبهشده است. در دیوار پشت

ارائه شده است. رفتار ژئوگریدها در محیط خاکی 2باشد. مشخصات مربوط به خاك و بتن در جدول هاي ژئوگریدي میکننده

غالباً به صورت کشسانی است، به همین دلیل در مدلسازي آن در این پروژه از المان کابل استفاده شده است. طبق نتایج حاصله 

اسکال در نظر مگا پ225هاي این مطالعه ) مدول االستیسیته ژئوگرید مورد استفاده در مدلسازي2004از تحقیقات شینودا (

گرفته شده است.

)m(هايمدلسازدریمصرفدیژئوگرکلولط:1جدول 

Length (m)

Vertcal Spacing (m)

3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

0.6 90 108 126 144 162 180
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مطالعهنیادرشدهيمدلسازبتنوخاكیکیمکانخواص: 2جدول 

Material Model
γ

(KN/m3)

E

(MPa)

Poisson’s

ratio

C

(KPa)
Φ

Backfill

Soil

Mohr

colomb
18 100 0.3 0

25

30
Blocks and Foundation

Concrete
Elastic 24 100 0.15 - -

هاي براي زاویه اصطکاكپشت و دیوار خاك مسلح عادي به، مرز دیوار خاك مسلح پشت1بر اساس رابطه 3در جدول 

داخلی مورد بررسی ارائه شده است.

شدهساختههايمدلدرپشتبهپشتمرزنییتع: 3جدول 

Φ D (m) L (m)

25 3.82 4.09

30 3.46 4.27

پشتبهمکانیزم دیوارهاي خاك مسلح پشت-3

توزیع فشار 2شود، شکل خاك مسلح، از میزان فشار جانبی کاسته میبا افزایش طول ژئوگریدها و ایجاد شرایط دیوار 

دهد.متر را نمایش می0,4درجه و فاصله قائم 25جانبی براي خاك با زاویه اصطکاك داخلی 

درجه25یداخلاصطکاكهیزاوومتر0,4قائمفاصلهبامختلفهايطولدریجانبفشارعیتوز: 2شکل 

هاي متوالی پشت، اختالف فشار جانبی کل در طولبهبه منظور بررسی رفتار خاك مسلح در حالت عادي و حالت پشت

و زیربا توجه به نمودار ارائه شده است. 3درجه در شکل 30و 25که براي زوایاي اصطکاك داخلی ژئوگرید محاسبه شده است

میزان پشت،بهژئوگریدها و تبدیل دیوار خاك مسلح عادي به دیوار خاك مسلح پشتهاي صورت گرفته، با افزایش طول تحلیل

پشت موجب کاهش ناگهانی فشار جانبی بهدر واقع مکانیزم عملکرد دیوار خاك مسلح پشتیابد.کاهش فشار جانبی، افزایش می

از میزان کاهش فشار جانبی پشت دیوار در حالت هاي ارائه شده صرفا ها و دستورالعملنامهشود. در آییندر پشت دیوارها می

پشت نسبت به حالت مستقل صحبت شده است.بهپشت
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یمتوالهايطولنیبکلیجانبفشاراختالف: 3شکل 

پشتبهها در دیوار خاك مسلح پشتتعیین جانمایی مناسب مسلح کننده-4

قی دیواره، جایی افپشت از سه معیار بیشترین جابهبهژئوگریدها در دیوار خاك مسلح پشتبه منظور تعیین جانمایی مناسب 

بیشترین نیروي محوري بسیج شده در ژئوگریدها و ضریب اطمینان پایداري کل دیوار خاك مسلح براي هر زاویه اصطکاك داخلی 

خاك استفاده شده است.

شود که عالوه بر پوشش دادن سه معیار فوق، کمترین طول مصرفی اطالق میدر این مطالعه، جانمایی مناسب به جانمایی 

ژئوگرید را نیز داشته باشد.

جایی افقیبررسی معیار جابه-4-1

) و با 4شود (شکل جایی افقی کاسته میپشت، با افزایش طول ژئوگریدها از میزان جابهبهدر دیوارهاي خاك مسلح پشت

)5یابد. (شکل جایی افقی دیوار کاهش میلی، جابهافزایش زاویه اصطکاك داخ

Φ=25وh=0.4mوارهیدیافقجاییجابه: 4شکل 
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h=0.4mوL=5.4mمتفاوتاصطکاكيایزوایافقجاییجابه: 5شکل 

نامه طراحی باشد. طبق آیینجایی افقی دیواره میبیشترین مقدار جابه،طراحی دیوارهاي خاك مسلحیکی از معیارهاي

جایی افقی بر اساس ، حد مجاز جابه)FHWA-NHI-10-024(هاي ایالت متحده آمریکا دیوارهاي خاك مسلح اداره بزرگراه

شود.محاسبه می8شکل

FHWAیافقجاییجابهمجازحدنییتعنمودار: 6شکل 

دهد.درجه نمایش می30و 25جایی افقی در حاالت مختلف را براي زوایاي اصطکاك داخلی بیشترین جابه4جدول 

)Φ=30)cmوΦ=25درمختلفهايطولیافقجاییجابهنیشتریب: 4جدول 

Length(m)

Φ
3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

25 10.73 6.84 5.93 5.05 4.32 3.52

30 6.26 4.65 4.19 3.63 3.19 2.76
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بررسی معیار نیروي کششی وارد بر ژئوگریدها-4-2

) و با 7شود (شکل پشت، با افزایش طول ژئوگریدها از نیروي کششی ژئوگریدها کاسته میبهدر دیوارهاي خاك مسلح پشت

).8یابد (شکل کاهش میافزایش زاویه اصطکاك داخلی، نیروي محوري ژئوگریدها 

Φ=25وh=0.4mدهایژئوگربرواردیکششيرویننیشتریب: 7شکل 

h=0.4mوL=5.4mمتفاوتاصطکاكيایزوادردهایژئوگردرشدهجیبسيروین: 8شکل 

نامه طراحی باشد. با توجه به آیینبسیج شده در ژئوگرید میاز معیارهاي طراحی دیوارهاي خاك مسلح، نیروي محوري 

شود.استفاده می2ها، از رابطه هاي آمریکا، به منظور تعیین نیروي مجاز وارد بر مسلح کنندهدیوارهاي خاك مسلح اداره بزرگراه

1ultرابطه 
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CRRF ضریب کاهش مقاومت خزش در مدت زمان و :DRFها در ها و آسیب: ضریب کاهش مقاومت پایداري در برابر خوردگی

طول زمان.
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نامه بهارائه شده در آیینبا توجه به جنس خاك و ژئوگرید مورد استفاده در این مطالعه، ضرایب کاهش بر اساس مقادیر

همچنین، مقدار مقاومت کششی نهایی ژئوگرید مورد شود.در نظر گرفته می1.3DRF=و 1.2IDRF ،=2.6CRRF=ترتیب، 

شود.نیوتن محاسبه می17258میزان نیروي کششی مجاز ژئوگرید 2باشد و طبق رابطه نیوتن می70000استفاده، 

درجه 30و 25بیشترین نیروي کششی وارد بر ژئوگریدها در حاالت مختلف را براي زوایاي اصطکاك داخلی 5جدول 

دهد.نمایش می

)Φ=25)Nدهایژئوگردرشدهجیبسيمحوريرویننیشتریب:5جدول 

Length(m)

Φ
3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

25 20400 14810 13640 12250 11480 10630

30 13120 10500 10130 9399 9154 7550

بررسی ضریب اطمینان پایداري کل-4-3

باشد. ضریب اطمینان در از دیگر معیارهاي مورد بررسی در طراحی دیوارهاي خاك مسلح، ضریب اطمینان پایداري کل می

هاي آمریکا، ضریب اطمینان پایداري کلی اداره بزرگراهنامه شود. طبق آیینبه روش کاهش مقاومت محاسبه میFLACافزار نرم

باشد.1,5باید بیشتر از 

درجه 30و 25پشت در زوایاي اصطکاك داخلی بهضرایب اطمینان پایداري کل دیوارهاي خاك مسلح پشت6جدول 

باشد.می

Φ=25کليداریپانانیاطمبیضرا: 6جدول 

Length(m)

Φ
4.2 4.8 5.4 6.0

25 1.381 1.564 1.865 21.361

30 1.705 1.936 2.320 27.094

جانمایی مناسب-4-4

هاي مختلف و بررسی پارامترهاي اثر گذار در طراحی دیوار خاك مسلح و در نظر گرفتن با توجه به نتایج حاصل از مدلسازي

درجه به دست 30و 25براي جانمایی مناسب دو زاویه اصطکاك داخلی نامه در طراحی دیوار خاك مسلح، نتاج زیر شرایط آیین

آید.می

متر 4,8درجه، جانمایی مناسب مربوط به تسلیح با طول ژئوگرید 25جانمایی مناسب براي خاك با زاویه اصطکاك داخلی 

ترین درجه، در مناسب30لی متر است و در خاك با زاویه اصطکاك داخ144باشد که طول کل ژئوگرید مصرفی برابر با می

باشد.متر می126باشد که طول کل ژئوگرید مصرفی برابر با متر می4,2جانمایی طول هر شاخه ژئوگرید 

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 میبهطول ژئوگریدها، مکانیزم رفتار دیوار خاك مسلح از حالت مستقل به حالت پشتدوطرفه با افزایش

هاي ییجاشود. با کاسته شدن از میزان فشار جانبی، از میزان جابهمیزان فشار جانبی پشت دیوار به صورت ناگهانی کاسته می

شود. ها کاسته مینندهافقی دیوار و همچنین میزان نیروي وارد بر مسلح ک

جایی افقی و نیروي محوري بسیج شده در پشت، با افزایش طول ژئوگریدها از میزان جابهبهدر دیوارهاي خاك مسلح پشت

جایی افقی دیوار و میزان نیروي محوري بسیج شده در شود و با افزایش زاویه اصطکاك داخلی، جابهژئوگریدها کاسته می

یابد.ژئوگریدها کاهش می
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متر 4,8درجه، جانمایی مناسب مربوط به تسلیح با طول ژئوگرید 25جانمایی مناسب براي خاك با زاویه اصطکاك داخلی 

ترین درجه، در مناسب30متر است و در خاك با زاویه اصطکاك داخلی 144باشد که طول کل ژئوگرید مصرفی برابر با می

باشد.متر می126باشد که طول کل ژئوگرید مصرفی برابر با یمتر م4,2جانمایی طول هر شاخه ژئوگرید 
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