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چكيده
در اين مقاله به بررسي لرزهاي اثر پارامترهاي مختلف برروي تغيير شکل ديوار خاک مسلح با ارتفاع  71متر در
شرايط کرنشهاي بزرگ ( )large strainپرداخته شدهاست .با تغيير در خصوصيات مقاومتي (زاويه اصطکاک و
چسبندگي) خاک بستر و تغيير در مشخصات مسلحکنندهها (طول و سختي) ،روند تغييرات در مقادير تغيير شکل افقي
نما و قائم پاي ديوار بررسي شدهاست.
هدف از اين بررسي ايجاد عملکرد هر چه بهتر اين نوع ديوارها (با ارتفاع بلند) و موارد مشابه آن در شرايط لرزه-
اي است .آناليز عددي به روش تفاضل محدود و توسط نرمافزار FLACبهصورت دو بعدي و در شرايط کرنش
صفحهاي انجام شده است .مدل عددي در تراز پايه (پاي فونداسيون) توسط يک موج هارمونيک با دامنه متغير و
فرکانس  3هرتز به لرزه در ميآيد .نتايج بدست آمده حاکي از اين است که با انتخاب خاک بستر با مقاومت برشي باال
و مسلحکنندههاي فلزي (تسمه) با طول مناسب بر اساس ارتفاع ديوار ،تغيير شکلهاي ديوار به ميزان قابل توجهي
کاهش يافته و موجب عملكرد مناسب ديوار در شرايط لرزهاي ميگردد.

كلمات كليدي
ديوار خاک مسلح ،ارتفاع بلند ،تحليل لرزهاي ،مدل عددي ،تفاضل محدود ،تغيير شکل پذيري ،چسبندگي خاک بستر،
زاويه اصطکاک خاک بستر ،سختي و طول مسلح کننده.

Investigation of Deformation Characteristics of a 17-m
Reinforced Earth Wall Under Seismic Conditions
Author’s Names; K. Fakharian ; S.H. Ghodratian
ABSTRACT
This paper presents the effect of various parameters on deformation characteristics of a 17-m
reinforced wall under seismic conditions with consideration of large strains. The foundation soil strength
parameters (angle of internal friction and cohesion) and reinforcing elements (length and stiffness) are
varied to investigate their effects on horizontal facing deformation and vertical displacement of the wall
toe. The main objective of this research is to investigate the optimized performance of such (high) walls
under seismic conditions. Numerical 2-D plane-strain analysis with a finite difference scheme using
FLAC-2D is performed to achieve the objectives. A variable amplitude harmonic wave with a 3-Hz
frequency is applied to the wall foundation. The results show that an improved foundation soil properties
of suitable shear strength and steel reinforcement belts with proper length (with respect to the wall
height), the wall deformations are significantly reduced and the wall performance under seismic
conditions is improved.
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در امريكا ساخته شده است .اين ديوار توسط شرکت خاک

 -1مقدمه

مسلح  Vienna, Virginiaامريکا طراحي شده و ساخت آن از

با مروري بر تاريخچه مطالعات صورت گرفته بر روي

آگوست  1993تا آوريل  1999ادامه داشته است.

اين ديوار

سازههاي خاك مسلح مشاهده ميشود كه اغلب مطالعات

خاک مسلح بلندترين ديوار ساخته شده توسط گروه INDOT

،Bathurst

است .شکل ( )7مقطع ابزارگذاري شده اين ديوار را نشان

صورت گرفته نظير

)(1998

Hatami

and

) Bahurst and Alfaro, (1996و )Bathurst and Hatami (1999

ميدهد.

بر ديوارهاي خاك مسلح و يا مجتهدي ( ،)1831حسينزاده

اين ديوار شامل  11بلوک با ضخامت  11سانتيمتر و

( )1838و ) Fakharian and Hosseinzadeh (2007در كوله پلها،

ارتفاع  1/5متر و همچنين  22رديف مسلحکننده (تسمه فلزي) با

با اينکه مطالعات در هر دو شرايط استاتيکي و ديناميکي مورد

فاصله قائم  1/15متر و فاصله افقي متغير بين  1/8متر در پايين

بررسي قرار گرفته و پيشنهادها و الگوهاي مناسبي هم براي

و  1متر در باالي ديوار است .بيشتر مسلحکنندهها طول 11/9

طراحي ارائه شدهاست ،ولي اغلب محدود به ارتفاعهاي نسبتا

متر معادل  0.7Hدارند .به منظور افزايش ظرفيت باربري خاک

کوتاه و معمول بوده (تا حدود  3متر) و تحقيق زيادي روي

فونداسيون ،طول  5اليه پاييني از مسلحکنندهها تا  15/5متر

ديوارهاي بلند ،بخصوص در شرايط لرزهاي صورت نگرفته

افزايش داده شده است.

است .پس بر اساس نياز در كالن شهرهايي مانند تهران به اين

خاک قسمت مسلحشده ( )Reinforced Soilماسه شندار بد

نوع ديوارها و لرزهخيز بودن اكثر نقاط کشور ،بررسي لرزهاي

دانهبندي شده است که در سيستم طبقهبندي متحد در رديف SP

ديوارهاي بلند خاک مسلح از اهميت خاصي برخوردار است.

و در سيستم طبقهبندي  AASHTOدر رديف  A-1-aقرار گرفته
3

طراحي ديوارهاي بلند خاك مسلح به مانند طراحي همين

و داراي وزن واحد حجم متوسط  20.8 kN/mو رطوبت

ديوارها با ارتفاع کوتاهتر است ،اما بايد روي عملکرد اين

متوسط  4.8درصد است .خاک نگه داشته شده ()Retained Soil

ديوارها بهخصوص در بخش مطالعات محلي قبل از طراحي و

ماسه خوب دانهبندي شده همراه با سيلت است که در

استفاده از مشاهدات ابزارگذاري شده در حين ساخت ،توجه

سيستمهاي طبقهبندي متحد و  AASHTOبهترتيب در رديف

الزم مبذول گردد تا عملکرد قابل قبولي براي اين سازهها فراهم

 SW-SMو  A-1-bقرار گرفته و داراي وزن واحد حجم 19/1

شود .در اين راستا انتخاب مصالح و نوع مسلحکنندهها بسيار
تاثيرگذار بوده و نقش مهمي را در طراحي و پايداري ايفا
ميکند.
در اين مقاله با ساخت مدل عددي ديوار  11متري که در
اينديانا امريکا توسط گروه  INDOTساخته شده و توسط

 kN/m3و رطوبت متوسط  5/3درصد است.
بر اساس  12آزمايش تمام مقياس سه محوري تحکيميافته
زهکشيشده فشاري روي نمونههايي به قطر  151ميليمتر و
ارتفاع  811ميليمتر که  6نمونه روي خاکريز مسلح شده و 6
نمونه روي خاک نگهداشته شده انجام شد،مقدار  Φبراي

) Runser et al. (2001پايش شدهاست ،اثر چسبندگي و زاويه

خاکريزهاي مسلح شده و خاک نگهداشته شده به ترتيب  83و

اصطکاک داخلي خاک بستر و همچنين اثر سختي و طول مسلح-

 85/8درجه بدست آمد .مقدار چسبندگي براي هر دو حالت

کنندهها در شرايط لرزهاي بر روي تغيير شکلهاي افقي نما و

صفر ارزيابي شدهاست.

تغيير شکلهاي قائم پاي بلوك نماي اين ديوار مورد ارزيابي

نوار مسلحکنندهها از گالوانيزه مدل  Steel 65با

قرار گرفته است .نحوة کنترل صحت عملکرد مدل عددي در

 fy = 448 MPaو  fu = 552 MPaبوده که فاصله دندهها در

شرايط استاتيکي و ديناميکي نيز به طور مختصر ارائه شده
است.
 -2خصوصيات ديوار  71متري ((Runser et al., 2001

براي اين مطالعه ،ديوار خاک مسلح  Minnow Creekدرنظر
گرفتهشده که توسط گروه  INDOTدر  ،Logansportاينديانا
32

نوار فلزي متغير بين  51تا  125ميليمتر است .عرض مقطع
مسلحکننده  51ميليمتر و ضخامت آن  1ميليمتر است .بر
اساس نتايج آزمايشهاي کشش روي  8نوار مسلح-
کننده  Ty = 107 kN/mو  Tu = 143 kN/mبدست آمدهاست.
مدول مسلحکنندهها

 E = 200*106 kPaبراي تخمين کرنش

مسلحکنندهها ارائه شدهاست.
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 -3مدل عددي استاتيكي
قبل از بررسي لرزهاي ديوار ،تحليل استاتيکي بر روي آن
انجام و با نتايج ابزارگذاري و پايش ديوار اصلي مقايسه شد.
اشکال ( )2و ( )3به ترتيب توزيع فشار افقي پشت توده خاک
مسلح و پشت بلوک نما را نشان ميدهد .در اين اشکال پيداست
که تطابق مناسبي بين نتايج حاصل از  FLACو نتايج ابزار
وجود دارد .جزئيات بيشتر در مورد مقايسههاي صورت گرفته
در ] [2ارائه شدهاست.

شکل ( :)3مقايسه توزيع فشار افقي پشت بلوک نما در ديوار Minnow
creek

 -4مدل عددي ديناميكي
 -1-4شبكهبندي عددي و مشخصات مرزها
تحليل ديناميکي مدل ديوار بلند خاک مسلح ،تحت حرکت
زمين توسط يک موج هارمونيک با دامنه متغير شبيهسازي شده
است .تمامي مشخصات هندسي و خواص مصالح بر اساس
شکل ( :)1مقطع ابزارگذاري شده ديوار خاک مسلح Minnow Creek

آنچه که در خصوصيات ديوار اصلي شرح داده شد در مدل

][2

عددي ملحوظ گرديدهاست .تنها از مدلکردن تراز آب در
سيستم صرفنظر شدهاست .در شکل()4شبکه تفاضل محدود
اين ديوار به وضوح نماياناست .براي مدل عددي بايد يک
عرض محدود براي خاکريز مشخص گردد .در اين مدل عرض
خاکريز  11متر لحاظ شده که از پشت بلوک نما امتداد مييابد.
براي کنترل و جذب موج و عدم بازگشت مجدد موج اعمالي به
سيستم از مرزهاي  free-fieldدر مرزسمت چپ (ارتفاع پي) و
مرز سمت راست (ارتفاع پي و ديوار) مدل استفاده شدهاست.
در مرز سمت راست شبكه ،عرضي بهطول  11متر با دادن
چسبندگي باال بعنوان قسمت تسليم نشده انتخاب ميگردد ،چرا
كه  FLACاجازه نميدهد مرز  free-fieldبا مصالح تسليم شده
در ارتباط باشد.
 -2-4مشخصات مصالح

شکل ( :)2توزيع فشار افقي کلي در پشت توده خاک مسلح ديوار
Minnow creek

بر اساس آزمايشهاي سه محوري صورت گرفته ،مصالح
خاکي بصورت االستو پالستيک با معيار خرابي موهر  -کولمب
مدل شده است .براي سادهسازي در مدل ،مدول کشساني خاک
در طول تحليل ثابت نگه داشته شدهاست .اما در شرايط
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ديناميکي براي مدلکردن رفتار رفت و برگشتي زلزله از مدل

يک زاويه اصطکاک بزرگ و چسبندگي صفر نيز مدل شدهاست.

هيسترتيک ] [7استفاده شده است .از آنجا که مشخصات

 -4-4بار لرزهاي

هيسترتيک خاک در دست نيست ،براي مشخص شدن
پارامترهاي اين مدل الزم است  Gmaxتعيين شود .مدول برشي
ابتدايي خاک ( )Gmaxبوسيله رابطه تجربي ] [71بصورت زير
پيشنهاد شده است.
]Gmax = 21.7×K2max×Pa×[σa/Pa

()7

( K2maxضريب مدول برشي ديناميكي خاك) که به جننس و ننوع
خاک بستگي دارد جهت رفتار مناسبتر ديوار  211لحناظ شنده
است .مدل هيسترتيک فقط در خاک مسلح شده استفاده شد چرا
که تمرکز تنش در اين قسمت زياد اسنت .در خناک نگنه داشنته
شده مانند حالت استاتيکي از مدل موهر-کولمب خطني اسنتفاده
شدهاست .در جدول ( )7خالصهاي از مشخصات مصالح خناکي
ارائه شدهاست که مقادير مربوط به مشخصات االسنتيک خناک
(مدول کشساني و ضريب پواسنون) ،مشخصنات خناك پني در
شرايط استاتيكي و خصوصيات ديناميکي خاک مسنلحشنده بنه

بار لرزهاي به نقاط پايين مدل وارد ميگردد .اين شتاب در
حالي وارد ميشود که سيستم در حالت استاتيکي به تعادل
رسيده و تغيير شکلهاي مربوط به تمام نقاط مدل صفر
گرديدهاست تا بهاين ترتيب تغيير شکلهاي حاصلشده از
تحليل ديناميکي بهطور خالص مربوط به اين حالت باشد .اما
نيروهاي حاصلشده از تحليل ديناميکي ،ترکيبي از حالت
استاتيکي و ديناميکي است زيرا با صفر کردن تغيير شکلها،
نيروها صفر نميشود و همان نيروهاي انتهاي ساخت باقي
ميماند .شتابي که براي اين ديوار در نظر گرفته شده موجي
هارمونيک با دامنه متغير و فرکانس  3 Hzبوده که ماکزيمم
شتاب آن  0.2gاست .معادله رياضي شتاب ورودي بصورت
زير است:
()2

) u  e t t  sin(2ft

دليل عدم وجود اطالعات کافي فرضي ميباشد.

کننننه در ايننننن معادلننننه    5.5 ،   55 ،   12و f

 -3-4مدل مسلحكننده ،سيستم نما و المانهاي

فرکانس شتاب ورودي است .فرکنانس انتخناب شنده در حندود
فرکانس غالب زلزلههاي طبيعي است .معادله بناال توسنط زبنان

Interface

اليههاي مسلحکننده با استفاده از المانهاي االستو پالستيک
خطي کابل با مقاومت فشاري ناچيز مدل شدهاند .سختي مسلح-
کنندهها بر اساس تعداد تسمهها در جهت افقي تعيين ميشود.
بنابراين با توجه به در نظرگرفتن شرايط کرنش صفحهاي و

برنامه نويسي  FISHبنه مندل داده شنده اسنت .شنکل ( )5اينن
شتاب را که در  FLACمدل شده نشان ميدهد.

 -5بررسي صحت عملكرد مدل در شرايط لرزهاي

متغير بودن فاصله افقي تسمهها سختي هر اليه متفاوت با اليه

از آنجا كه هيچگونه مطالعات لرزهاي بر روي ديوار

ديگر است .مقاومت کششي تسليم تسمهها نيز  107 kN/mاست

 Minnow Creekصورت نگرفته ،جهت اثبات درستي نتايج

که جهت کنترل پارگي در تسمهها به مدل داده ميشود.

عددي بهدست آمده در تحليلهاي لرزهاي ،ديوار  1متري RMC

اندرکنش بين مسلحکنندهها و خاک نيز به کمک

) (Royal Military Collegeكه توسط )Bathurst et al. (2001

 Grout Materialدر  FLACبا زاويه اصطکاکي معادل 28.5

به کمک ميز لرزه مورد مطالعه لرزهاي قرار گرفتهاست با نرم-

اتصال

افزار  FLACمدل شده و نتايج آن با نتايج اين ميز مقايسه شده

 Kb = 6.24e3 ~ 1.37e5 kPaو مقاومت چسبندگي اتصال

است .شکلهاي ( )6و ( )1به ترتيب شبکه تغيير شکل يافته

 Sb = 0.5 kPaبراي مدلکردن چسبندگي مسلحکننده و خاک در

تفاضل محدود ديوار  RMCرا در شرايط پايه مفصلي و پايه

نظر گرفته شده است .نماي ديوار  Minnow Creekبهصورت

لغزشي نشان ميدهد .همچنين شکل ( )8و شکل ( )9نيز مقايسه

بلوکهاي بتني ساخته شده که با دانسيته  ،2.4 t/m3مدول

تغيير شکلهاي افقي باالي نماي ديوار را در دو شرايط پايه

برشي  G=3e5 kPaو مدول بالک  b=0.384e6 kPaبا رفتاري

مفصلي و پايه لغزشي نمايش ميدهد .قابل ذكر است كه كليه

االستيک مدل ميشود .قابل ذکر است که مسلحکنندهها به بلوک

پارامترها از قبيل خصوصيات و مدل رفتاري خاك (خاكريز

نما متصل شدهاند.

مسلحشده ،خاكريز نگه داشتهشده و خاك پي) و موج اعمال

درجه

مدل

شده

است.

سختي

سطح تماس بين بلوکها ،بين خاک پي و بلوک و همچنين

شده براي لرزش مطابق با كار ) Bathurst et al. (2001است .از

خاک پشت نما با بلوک با المانهاي  Interfaceکه ماهيت

روي شکلها پيداست که تطابق خوبي بين نتايج عددي و ميز

اصطکاکي دارد مدل شدهاست .از طرفي از آنجاييکه پاي ديوار

لرزه وجود دارد .جزئيات بيشتر مربوط به مدل عددي ديوار 1

بهصورت مفصلي عمل ميکند اين سطح تماس با در نظر گرفتن

متري  RMCو مقايسه نتايج بدستآمده در ] [7و ] [2آمده
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است.

شکل ( :)4هندسه ،شرايط مرزي ،آرايش مسلحکنندهها و موقعيت المانهاي  Interfaceو شبکه تفاضل محدود ديوار بلند خاک مسلح در شرايط
لرزهاي
جدول ( :)1خصوصيات خاکريز مسلح شده ،نگهداشته شده و بستر (ورودي براي )FLAC
خصوصيات مصالح خاکي در شرايط استاتيکي
γ
خاک مسلحشده

3
(kN/m
) 21/3

E
)(MPa
61

خاک نگه داشته

19/1

11

υ

)C (kPa

Φ

25

1

83

1/

شده
خاک پي

1

/8
1

13

51

/8
85

81

25

88

1/
خصوصيات مصالح خاکي در شرايط ديناميکي
γ
)(kN/m3
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شکل ( :)3تغيير شکل افقي پيشبيني شده و اندازهگيري شده در باالي
نما درمقابل شتاب ورودي در شرايط پايه مفصلي
160

Measured
Predicted

)(sec

شکل ( :)5موج ورودي اعمال شده براي تحليل لرزهاي مدل عددي
ديوار خاک مسلح Minnow creek
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140
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شکل ( :)9تغيير شکل افقي پيشبيني شده و اندازهگيري شده در باالي
نما در مقابل شتاب ورودي در شرايط پايه لغزشي

 -6نتايج تحليل لرزهاي ديوار  71متري
نتايج تحليل حاصل از اثر اعمال موج هارمونيک روي ديوار
خاک مسلح  Minnow Creekبر روي تغيير شکلهاي افقي و
قائم ديوار و همچنين تغييرات نيروي کششي ماکزيمم مسلح-
کنندهها بررسي شده است.
شکل ( :)6شبکه تفاضل محدود ميز لرزه در پايان شتاب ماکزيمم پايه
 0.5gدر شرايط پايه مفصلي (مدل )FLAC

شکل ( )71شبکه تغيير شکليافته اين ديوار را در پايان
شتاب پايه  0.2gنشان ميدهد .بهطوريکه در شکل مشاهده
ميشود در انتهاي بخش مسلحشده نشست قائم باالي ديوار
بيشتر ميشود .همچنين در اين شکل پاي ديوار با مقياس
بزرگتري ارائه شده است.
اشکال ( )77و ( )72بهترتيب روند تغيير شکلهاي افقي
بلوک نما و قائم پاي ديوار را نشان ميدهد .از آنجا که قبل از
تحليل ديناميکي کليه تغيير شکلهاي ناشي از تحليل استاتيکي
صفر شده است ،تغيير شکلهاي بدست آمده در تحليل
ديناميکي مختص شرايط ديناميکي است .شکل ( )73تغيير
شکلهاي افقي نماي ديوار را در طول ارتفاع ديوار براي شرايط

شکل ( :)1شبکه تفاضل محدود ميز لرزه در پايان شتاب ماکزيمم پايه

استاتيکي ،ديناميکي و مجموع نشان ميدهد .با اينکه کليه تغيير

0.5gدر شرايط پايه لغزشي (مدل ) FLAC

شکلها پيش از تحليل ديناميکي صفر ميشود ،اما نيروي هر
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مسلحکننده شامل نيروي استاتيکي آن در تحليل ديناميکي باقي

بررسي قرار گرفته است .با تغيير چسبندگي خاک بستر از kPa

ميماند .شکل ( )74تغييرات نيروي کششي ماکزيمم مسلح-

 1تا  61و همچنين تغيير زاويه اصطکاک خاک بستر از  25تا 51

کنندهها را نشان ميدهد .با توجه به شکل مشخص است که از

درجه اين بررسي به طور جداگانه انجام شده است.

تراز 211متري به باال تغييرات در نيروي کششي ماکزيمم

شکل ( )75روند تغيير شکل افقي نما را در طول ارتفاع ديوار

مسلحکنندهها در اثر اعمال بار لرزهاي اندک است و افزايش

با تغيير چسبندگي خاک بستر نشان ميدهد .با توجه به شکل

نيرو در مسلحكنندهها به علت اعمال نيروي ديناميكي زلزله

پيداست که با افزايش چسبندگي خاک بستر تغيير شکلهاي

عمدتا در نيمه پائيني ديوار اعمال ميگردد.

افقي نما به ميزان قابل توجهي کاهش مييابد .روند تغييرات

 -7اثر پارامترهاي مقاومتي خاک بستر بر رفتار
لرزهاي

نشان ميدهد چسبندگي خاک بستر بسيار اثرگذاراست.
بطوريکه در بيشترين مقادير تا  8/6برابر کاهش مشاهده
ميشود .شکل ( )76نيز روند تغييرشکلهاي قائم پاي بلوك

از آنجا که خاک بستر ضعيف ميتواند شرايط پايداري
سازه را به هم بزند ،با ثابت فرض کردن کليه پارامترها و تغيير
در پارامترهاي مقاومتي خاک بستر ،اثر اين پارامترها روي
تغيير شکلهاي ديوار در شرايط لرزهاي در اين قسمت مورد

ديوار را نشان ميدهد .با افزايش چسبندگي از  1 kPaتا 61
تغيير شکل قائم پاي ديوار  8/9برابر کاهش مييابد .از مطالب
ذکر شده ميتوان نتيجه گرفت که افزايش چسبندگي خاك بستر
بر پايداري لرزهاي ديوار بسيار موثر است.

شکل ( :)11شبکه تفاضل محدود تغيير شکل يافته ديوار خاک مسلح Minnow Creek
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)(meter

X Displ - Top

X Displ - Toe

)(sec

شکل( :)11روند تغيير شکل افقي باال و پاي ديوار برحسب متر در پايان شتاب پايه ورودي ( 6ثانيه)

)(meter

)(sec

شکل( :)72روند تغيير شکل قائم پاي ديوار بر حسب متر در پايان شتاب پايه ورودي ( 6ثانيه)
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Static
Dynamic
Static + Dynamic
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شکلهاي قائم پاي ديوار نيز به همين صورت تا  1/1برابر
کاهش ديده ميشود.
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شکل ( :)18تغيير شکل افقي نما در طول ارتفاع ديوار در شرايط
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شکل ( :)11تغيير شکل افقي نما در طول ارتفاع ديوار بر اساس تغيير
در زاويه اصطکاک خاک بستر در انتهاي شتاب پايه
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شکل ( :)11توزيع نيروي کششي ماکزيمم مسلحکنندهها در شرايط
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)Y - Displ (mm

120

80

60

20

)Elevation (m

210
208
206
204
202
200
198
196
194
192
190

350

200

150

100

50

)Elevation (m

200

150

شکل افقي نما تا  8/3برابر کاهش مشاهده ميشود .در تغيير
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شکل ( :)13تغيير شکل قائم پاي ديوار بر اساس تغيير در زاويه
اصطکاک خاک بستر در انتهاي شتاب پايه

 -8اثر خصوصيات مسلحكنندهها
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شکل ( :)15تغيير شکل افقي نما در طول ارتفاع ديوار بر اساس تغيير

مسلحکنندههاي مورد استفاده از نوع پليمري و فلزي است.

در چسبندگي خاک بستر در انتهاي شتاب پايه
200

)Y- Displ (mm

150

Ydis - Toe

100
50
0
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 -1-8اثر سختي مسلحكنندهها

0

)C - Bed Soil (kPa

شکل ( :)16تغيير شکل قائم پاي ديوار بر اساس تغيير در چسبندگي
خاک بستردر انتهاي شتاب پايه

شکلهاي ( )71و ( )78نشان ميدهند که با تغيير در زاويه
اصطکاک خاک بستر روند تغييرات در تغيير شکلهاي افقي نما
و قائم پاي بلوك ديوار مانند حالت تغيير در چسبندگي خاک
بستر است .اما روند کاهش در تغيير شکلها نسبت به قسمت
چسبندگي خاک بستر اندکي بيشتر است ،طوريکه با تغيير
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از آنجا که با توجه به ارتفاع بلند ديوار استفاده از ژئوگريدهاي
ضعيف و متوسط پايداري سازه را فراهم نميکند و تغيير
شکلهاي زيادي در سازه ايجاد ميکند ،جهت مطالعات
پارامتريک فقط از ژئوگريدهاي قوي ( )j = 2000 kN/mاستفاده
شدهاست .براي بررسي اثر سختي و يافتن حدود سختي
مناسب مسلحکنندهها ،پاسخ ديوار بلند خاک مسلح با قرار دادن
مقادير  21.111 ،9111 ،2111 kN/mو  211.111در سختي
مسلحکنندهها بررسي ميشود تا عالوه بر اثر مقدار سختي ،نوع
آن نيز روي رفتار ديوار بررسي شود.
شکل ( )79نشان ميدهد که با افزايش سختي مسلحکنندهها
کاهش قابل توجهي در تغيير شکل افقي نما ايجاد ميشود .شکل
( )21نيز تغيير شکل قائم پاي بلوك ديوار را در مقابل تغييرات
سختي مسلحکنندهها نشان ميدهد .با توجه به شکل ،با افزايش
سختي مسلحکنندهها تغيير شکلهاي قائم پاي بلوك ديوار

81

کاهش مييابد .اين روند با تغيير سختي از  21.111 kN/mبه

کاهش تغيير شكل با افزايش مشخصه  L/Hاز  1/1به بعد روند

 211.111 kN/mبسيار ماليم ميشود.

ماليمي پيدا ميکند .شکل ( )22نيز تغيير شکل قائم پاي بلوك

با توجه به اشکال زير و نکات ذکر شده ميتوان نتيجه

ديوار را نشان ميدهد .بهطوريکه مشخص است روند تغييرات

گرفت که در شرايط لرزهاي استفاده از ژئوگريدها براي اين

به مانند تغيير شکل افقي نما با افزايش طول مسلحکنندهها

ديوار با ارتفاع حدود  11متر مناسب نيست ،چرا که تغيير

کاهش مييابد.

شکلهاي بسيار بزرگي ايجاد کرده و شرايط پايداري خارجي
را براي سازه فراهم نميکند .با توجه به نتايج ارائه شده
L = 0.7H

ميتوان اينگونه استنباط کرد که استفاده از تسمه با سختي

L = 0.9H
L = 1.1H

 21.111 kN/mمعقول و از نظر اقتصادي بهصرفهاست.

L = 1.3H
L = 1.5H

j = 2e3 kN/m
j = 9e3 kN/m
j = 2e4 kN/m
j = 2e5 kN/m

300

200

250

100

150

50

)Elevation (m

210
208
206
204
202
200
198
196
194
192
190

350

300

250

150

200

100

50

)Max X - Displ (mm

شکل ( :)21تغيير شکل افقي نما در طول ارتفاع ديوار بر اساس تغيير
در طول مسلحکنندهها در انتهاي شتاب پايه
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شکل ( :)79تغيير شکل افقي نما در طول ارتفاع ديوار بر اساس تغيير
در سختي مسلحکنندهها در انتهاي شتاب پايه
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شکل ( :)22تغيير شکل قائم پاي ديوار بر اساس تغيير در طول مسلح-
کنندهها در انتهاي شتاب پايه

 -9نتيجهگيري
هدف اصلي اين مقاله بررسي تغيير شکلپذيري ديوار بلند

شکل ( :)21تغيير شکل قائم پاي ديوار بر اساس تغيير در سختي

خاک مسلح در شرايط لرزهاي بوده است .اين مسئله با مدل

مسلحکنندهها در انتهاي شتاب پايه

کردن ديوار  71متري  Minnow Creekبا نرم افزار FLAC

 -2-8اثر طول مسلحكنندهها
با توجه به اينکه در اين ديوار نحوه تيپبندي مسلحکنندهها
بدين صورت است که  5اليه اول طول بلندتري نسبت به بقيه
اليهها دارند ،پس براي بررسي اثر طول ديوار از افزايش طول
در اين ناحيه صرفنظر شده و تمام مسلحکنندهها با طول
يکسان در ديوار با يکديگر مقايسه ميشوند .براي بررسي اثر
طول مسلحکنندهها در پاسخ لرزهاي ديوار بلند خاک مسلح با
تغيير مشخصه  L/Hاز  1/1تا  1/5رفتار ديوار بررسي ميشود.
نسبت  1/5در نظر گرفته نشده چرا که تغيير شکلهاي بسيار
بزرگي در نماي ديوار ايجاد کرده و سيستم متمايل به
ناپايداري خارجي ميشود.
شکل ( )27نشان ميدهد که با افزايش طول مسلحکنندهها

بررسي شدهاست .پس از کنترل عملکرد مدل عددي ساخته شده
به کمک مقايسه با نتايج ابزار ديوار در شرايط استاتيکي و
همچنين با اعمال يک موج هارمونيک با دامنه متغير ،و تغيير در
خصوصيات مقاومتي خاک بستر و خصوصيات مسلحکنندهها
اثر اين تغييرات بر روي تغيير شکل پذيري ديوار
 Minnow Creekبررسي شد .اهم نتايج حاصله از مطالعات
پارامتريک به شرح زير است:
 با افزايش زاويه اصطکاک داخلي و چسبندگي خاک بسنتر،تغيير شکلهاي افقي نما و قائم پاي بلوك ديوار بنه مينزان
قابل توجهي کاهش مييابد ،بنابراين استفاده از خاک بستر
با زاويه اصطکاک داخلي و چسبندگي بناال (ماسنه متنراکم
همراه با ريزدانه) در فراهم کردن ضريب اطمينان مناسنب

کاهش شديدي در تغيير شکل افقي نما رخ ميدهد ،اما اين
83
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ژئوسنتتيکها براي پلها ،پاياننامه کارشناسي ارشد،

جهت پايداري ديوارهناي بلنند خناک مسنلح بسنيار منوثر

دانشکده عمران و محيط زيست ،دانشگاه اميرکبير.7381 ،

است.
 -استفاده از مسنلحکننندههناي پليمنري (ژئوگريندها) بنراي

[]4

ديوارهاي بلند خاک مسنلح چنندان مناسنب نبنوده و بهتنر
است از تسمه بنا سنختي مناسنب براسناس ارتفناع دينوار

[]5

استفاده شود.
 افزايش در سختي مسلحکنندههنا بنه مينزان قابنل تنوجهيتغيير شکلهاي ديوار را کاهش ميدهد ،بننابراين اسنتفاده
از سننختي بنناالتر در مسننلحکنننندههننا بننراي کنتننرل تغييننر

 -با افزايش طول مسلحکنندهها تغيير شکلهناي افقني نمنا و

[]6
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Earth Reinforcement Fukuoka, Kyushu, Japan 12−14
November 1996.
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Fakharian, k.; Hosseinzadeh Attar, I.; "Verification of
Static and Seismic Numerical Modeling of
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