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بررسی تاثير قطر ،فاصله و زاویۀ ریزشمعها در پایداري شيروانیها تحت اثر تراوش پایدار
2

فرهاد پیرمحمدی علیشاه * ،1مهدی محمدرضایی
دریافت مقاله1111/05/05 :

پذیرش مقاله1000/07/21 :

چكيده
در مناطق شهری با توجه به محدودیت فضا ،یکی از مهمترین مسائل در پایدارسازی شیروانیها ،انتخاب روشی مناسب برای شیروانی مورد نظر با
رعایت مالحظات فنی و اجرایی میباشد .این انتخاب مستلزم شناخت اصولی و جامع از روشهای پایدارسازی شیروانیها میباشد .با وجود طراحی
و اجرای مناسب شیروانیها ،عوامل طبیعی و مصنوعی گوناگونی در یک دوره زمانی خاص ممکن است پایداری آنها را به شدت تحت تأثیر قرار
دهند .در این پژوهش که موضوع آن بررسی تاثیر ریزشمعها بر پایداری شیروانیها تحت اثر تراوش

پایدار میباشد ،با استفاده از نرم افزار Seep/W

و روش اجزاء محدود ،با فرض جریان اشباع -غیراشباع و در حالت جریان پایدار ،آنالیز تراوش انجام گرفته شده است .همچنین با استفاده از نرم
افزار  Slope/Wپایداری شیب در حاالت مختلف اعم از فاصله ،قطر و زاویۀ ریزشمع مورد بررسی قرار گرفته و حساسیت نتایج برای نفوذپذیری و
پارامتر مقاومتی خاک نیز بررسی شده است .نوآوری پژوهش حاضر در شکل قطعات بهصورت قطاع است که موجب حذف شدن فرضیات متداول
در روش تعادل حدی میشود .بنابراین انتظار میرود که روش مذکور در تعیین ضریب اطمینان ،خطای کمتری داشته باشد .با توجه به نتایج موجود
مالحظه گردید تراوش در شیب ،قطر و فواصل ریزشمعها تاثیر فراوانی در پایداری شیروانی دارد که این تاثیر میتواند نسبت به شرایط مختلف
متغیر باشد .با افزایش فاصلۀ ریزشمعها ،ضریب اطمینان شیروانی با قطر ریزشمعهای متفاوت ،به ضریب اطمینان شیروانی بدون ریزشمع نزدیکتر
شده و تا حدودی به این ضریب اطمینان همگرا میشوند .همچنین مقدار زاویۀ ریزشمع تاثیر چندانی در پایداری شیروانی نخواهد داشت.

كليد واژهها :شیروانی ،ریزشمع ،تراوش ،پایداری ،نفوذپذیری ،ضریب زاویۀ اصطکاک.

 .1استادیار ،گروه عمران ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران Petrofarhad@iaushab.ac.ir
 .2استادیار ،گروه عمران ،واحد تسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تسوج ،ایران
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

اطراف داشته باشد و با در نظر گرفتن حجم مصالح به کار رفته

ریزشمع به شمعهای با قطر کوچک (کمتر از  000میلیمتر)

جهت اجرای آن ،بازدهی باربری باالتری نسبت به شمع بتنی

اطالق میگردد که غالباً با تسلیح فوالدی سبک و تزریق دوغاب

ارائه دهد .انجام آزمون بارگذاری ریزشمعها با روشهای ساده

سیمان اجرا میشوند و با انتقال بارهای استاتیکی و دینامیکی

و ارزان یکی از مزایای قابل توجه این روش در مقایسه با اجرای

سازه به الیههای مقاومتر زمین ،به عنوان یک المان باربر و مقاوم

شمعهای قطور بتنی یا فوالدی میباشد .در آزمون بارگذاری،

در برابر نشست عمل میکنند .به دلیل قطر کم ریزشمع ،درصد

امکان بررسی رفتار ریزشمعها ،میزان باربری ،نشستهای

عمدۀ انتقال بار از طریق اصطکاک بین جدار ریزشمع و خاک

االستیک و تغییر شکلهای پسماند در حین بارگذاری وجود

انجام میشود (.)AbdElaziz, 2012

خواهد داشت .بدین ترتیب ارزیـابی صحت و سقم فرضیات

تاریخچۀ ابداع ریزشمع به اوایل دهۀ پنجاه میالدی ،زمانی که

طراحی و در نتیجه تعدیل و تغییر طرح با توجه به مشاهدۀ

اروپا با خیل عظیمی از ساختمانهای در معرض خرابی ناشی

رفتار واقعی و میزان باربری نهایی آنها در محل ،امکانپذیر

از صدمات وارده در جنگ جهانی دوم روبرو بوده است ،باز

خواهد بود (.)Guo, 2013

میگردد .در این دوره ابداع یک روش تقویت بستر که عالوه

در مجموع مزایای ریزشمعها را میتوان به طور خالصه

بر داشتن کارایی و قابلیت اجرا در ساختمانهای تخریب شده،
سریع و اقتصادی نیز باشد ،بسیار ضروری به نظر میرسید که

بصورت


زیر برشمرد:

حجم پایین مصالح از قبیل فوالد و سیمان در مقایسه
با شمع

در چنین شرایطی ابداع ریزشمع توسط  Fondedileپیمانکار
مشهور ایتالیایی صورت پذیرفت و بدلیل ویژگیهای منحصر



هزینههای پائین تجهیز کارگاه

به فرد این روش ،گسترش فراوانی یافت (عسگری و شهیر،



استفاده از ماشینآالت سبکتر نسبت به اجرای شمع

 .)1115ویژگی بسیار مهمی که باعث گسترش روزافزون کاربرد



امکان اجرای عملیات در فضای محدود

ریزشمع شده است ،امکان استفاده از آن جهت افزایش ظرفیت



میزان لرزش کم ناشی از اجرای آن و اثرات جانبی
ناچیز بر سازههای مجاور

باربری در زیر پیهای سازههای موجود میباشد و این در حالی
میباشد که در چنین مواردی نمیتوان از شمعهای قطور بتنی



باربری در زیر پی سازههای موجود

و فوالدی استفاده نمود .یکی دیگر از ویژگیهای ریزشمعها
قابلیت اجرای بسیار ساده در شرایط وجود آب زیرزمینی است.



اجرای آسان در شرایط وجود سطح آب زیرزمینی
باال

همچنین اجرای شمعهای قطور بتنی در خاکهای ریزشی،
زمینهای سنگریزهای و خاکهای درشتدانه با مشکالت

امکان استفاده از ریزشمع جهت افزایش ظرفیت



اجرای آسان در خاکهای ریزشی ،زمینهای
سنگریزهای و خاکهای درشت دانه

زیادی مواجه بوده و بدلیل نیاز به مواردی از قبیل پوششگذاری
جهت حفاری ،زمانبر بوده و هزینۀ باالیی را نیز به پروژه



راندمان باربری باالتر نسبت به شمع

تحمیل میکند ،در حالیکه اجرای ریزشمع در این شرایط به



امکان تغییر طرح در طول انجام پروژه با توجه به
نتایج آزمایش بارگذاری

دلیل قطر کوچک و نحوۀ اجرای آن براحتی امکانپذیر بوده و
نسبت به اجرای شمع برتری دارد .ریزشمع با توجه به نحوۀ



سرعت باالی اجرا

اجرای آن و استفاده از دوغاب تحت فشار ،موجب افزایش

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ریزشمعها در پایداری

تراکم خاک اطراف شده و این ویژگی باعث میشود تا نسبت

شیبها تحت اثر تراوش پایدار میباشد که با استفاده از نرم

به شمع درجای بتنی ،مقاومت اصطکاکی بیشتری با خاک

افزار  GeoStudioو روش اجزاء محدود و با فرض جریان
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اشباع -غیراشباع و در حالت جریان پایدار آنالیز تراوش انجام
گرفته شده است .مهمترین ویژگی پژوهشی و نوآوری در این

 .1معرفی روش تعادل حدي و روش اجزاي محدود

تحقیق آن است که در این روش عملیات حفاری ،نصب و

 -1-1تعادل حدی

تزریق ریزشمعها به صورت همزمان انجام میگردد که این امر

روشهای تعادل حدی ،برمبنای تعیین تنشهای اعمال شده و

باعث کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه میگردد .همچنین به

مقاومت متمرکز شده در یک سطح گسیختگی فرضی در داخل

دلیل فشار تزریق باال در این روش ،مقاومت جداره در مقایسه

شیب خاکی و سپس تعیین ضریب اطمینان با توجه به نسبت

با سایر روشهای اجرای ریز شمع به مراتب باالتر بوده که

این دو کمیت ،استوار است (حشمتی و قدمگاهی .)1111 ،در

نتایج آزمونهای بارگذاری انجام شده گویای این مطلب است.

روش تعادل حدی یک سطح گسیختگی قوسی یا غیر قوسی
انتخاب و سپس نیروهای محرک و مقاوم به لغزش مقایسه شده

 .2روش تحقيق

و با توجه به شرایط مفروض ضریب اطمینان پایداری محاسبه

در این تحقیق یک شیب همگن از خاک که بوسیلۀ ریزشمع

میشود .در چنین شرایطی نیروی محرک لغزش معموال شامل

پایدارسازی شده است ،مورد تحلیل قرار گرفته است .ریزشمع-

نیروی ثقل و نیروی نشت در شرایط نامطلوب میباشند .در

ها بصورت مایل و قائم میباشند .از رویکرد تعادل حدی برای

شرایط وقوع زلزله ،افزایش مولفۀ محرک نیروی وزن و نیز

تحلیل پایداری شیب استفاده شده است که با استفاده از نرم

افزایش حاصله در نیروی نشت نیز به عنوان نیروی محرک

افزار  Seep/Wو روش اجزای محدود و با فرض جریان اشباع-

لغزش محسوب میشوند .نیروی مقاوم به لغزش شامل مقاومت

غیراشباع ،در حالت جریان پایدار آنالیز تراوش انجام گرفته شده

برشی خاک در سطح لغزش است (.)Loehr et al., 2000

است .در پژوهش حاضر ،یک روش تعادل حدی جدید ارائه

 .1-2اجزای محدود

شده است که کلیۀ شرایط تعادل را ارضا میکند .در روش

روش اجزای محدود ،یکی از انواع روشهای عددی برای

پیشنهادی ،شکل سطح لغزش بهصورت دایرهای و غیردایرهای

تحلیل رفتار تنش-کرنش و جریان تراوش در سازههای

و قطعات در امتداد شعاع سطح لغزش و یا خطوطی در نظر

ژئوتکنیکی است .مفهوم اساسی روش مذکور این است که هر

گرفته شدهاند که به یک نقطه همگرا میشوند .به منظور محاسبۀ

متغیر میدانی پیوسته مثل سرعت ،تنش ،فشار یا دما میتواند با

ضریب اطمینان با استفاده از روش پیشنهادی ،یک مدل عددی

یک مدل مجزا که از مجموعهای از متغیرهای میدانی پیوسته

توسعه داده شده است ،که جهت ارضاء همزمان معادالت تعادل

قطعه قطعه تشکیل شده ،تقریب زده شده و این متغیرها روی

نیرو و گشتاور ،از روش تکراری (سعی و خطا) استفاده میکند.

تعداد محدودی از زیر مجموعهها تعریف میشوند

همچنین روش ارائه شده میتواند مقدار نیروهای قائم و برشی

( .)Kourkoulis et al., 2012در روش اجزای محدود سازه

را در بین قطعات محاسبه کند .همچنین شکل قطعات بهصورت

مورد نظر به اشکال گسسته که المان نامیده میشوند تقسیم

قطاع است که موجب حذف شدن فرضیات متداول در روش

بندی میشود .انواع المانها شامل یک بعدی خطی ،دو بعدی

تعادل حدی میشود .بنابراین انتظار میرود که روش مذکور در

صفحهای و سه بعدی حجمی میباشند که بسته به ابعاد و نوع

تعیین ضریب اطمینان ،خطای کمتری داشته باشد .همچنین با

مسئله مورد نظر استفاده میگردند .این المانها در نقطههایی

استفاده از نرم افزار  Slope/Wپایداری شیب در حاالت مختلف

مشخص به نام گره به یکدیگر متصل میشوند .چون تغییر

و شرایط متفاوت برای ریزشمعها مورد بررسی قرار گرفته

واقعی متغیر میدانی در داخل محیط پیوسته شناخته شده نیست،

است.

توابع تقریب زنندهای برای توصیف تغییرات این میدان مورد
نیاز است ( .)Sommers et al., 2000روش المان محدود بر پایۀ
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مفهوم تقسیم یک محیط پیوسته به چندین تکه کوچک،

این نرم افزار از جمله برنامههای ژئوتکنیکی مبتنی بر المان

توصیف رفتار و عمل هر تکه به طور مجزا و سپس وصل کردن

محدود بوده و از طریق آن میتوان آنالیزهایی از قبیل تنش-

دوباره تکهها برای نشان دادن رفتار کل محیط پیوسته ،که هر

کرنش ،جریان ،تراوش ،پایداری شیب و آنالیز دینامیکی را

تکه به عنوان المان محدود شناخته میشود .فرمولبندی المان

بررسی کرد ( .)Loehr and Bowders, 2007الزم به ذکر است

محدود برای تراوش حالت پایدار در حالت دو بعدی با استفاده

در این مقاله برای آنالیزها از قسمتهای

 Seep/WوSlope/W

از روش باقیماندههای وزن دار گالرکین استخراج شده است

این نرم افزار استفاده شده است که به طور خالصه توضیح داده

( .)Cheng and Lau, 2008در این روش ،ابتدا حلی برای مسئله

میشوند:

پیشنهاد میشود ،از آنجائی که حل پیشنهادی باید در معادلۀ

SEEP/W.0-1

دیفرانسیل مورد نظر صدق کند ،آن را در معادله دیفرانسیل قرار

این نرم افزار برای مدل سازی تراوش و توزیع فشار آب منفذی

داده و یک عبارت مساوی با صفر پیدا کرده و آن را باقیماندۀ

در محیطهای متخلخل نظیر خاک و سنگ تهیه شده است .در

 Rمینامیم .سپس برای حل مسئله ،باقیماندۀ  Rرا محاسبه

این نرم افزار فرمولبندیها طوری انجام شده است که هم برای

میکنند که یکی از روش های محاسبه روش گالرکین میباشد.

مسائل ساده و هم برای مسائل پیچیده تراوش میتواند مورد

مشخص کردن شرایط در مرزهای مسئله یکی از عوامل کلیدی

استفاده قرار گیرد .این نرم افزار یک نرم افزار تحلیلی جامع

در تحلیل عددی است .قادر بودن به کنترل شرایط مرزی ،تحلیل

میباشد که قادر است جریان را در هر دو حالت اشباع و

عددی را بسیار قدرتمند میکند .حل مسائل عددی پاسخ

غیراشباع مدل کند .توانایی این نرم افزار برای مدل کردن جریان

مستقیم به شرایط مرزی است ،بدون شرایط مرزی رسیدن به

در محیط غیراشباع ،منجر گشته تا شرایط بسیار واقعی نسبت

راه حل غیر ممکن است .عاملی که منجر به جریان آب میشود،

به سایر نرم افزارها حاصل گردد .در خاکها ضریب نفوذپذیری

وجود اختالف هد هیدرولیکی کل بین دو نقطه یا بعضی

مصالح و حجم آب موجود در خاک تابعی از فشار آب منفذی

نرخهای جریان مشخص به داخل سیستم میباشد .همانطور که

است که با آن تغییر میکند و میزان تراوش در این روابط به

در معادله زیر مشاهده میشود معادله حاکم بر تحلیل تراوش

صورت توابعی پیوسته در نظر گرفته و در محاسبات منظور

به قرار زیر است:

میکند.

}[K]{H}={Q
] : [Kماتریس ضرایب

SLOPE/W .0-2

وابسته به هندسه و مشخصات مصالح

} : {Hبردار هد هیدرولیکی کل در گرهها
} : {Qبردار مقدار جریان در گرهها
پس مشاهده میشود که بدون مشخص کردن  Hو یا  Qدر
بعضی از گرهها ،حل معادله میسر نیست .در یک تحلیل حالت
پایدار حداقل یک نقطه در دامنۀ مسئله باید حد مشخص داشته
باشد H .و یا  Qمشخص شده همان شرایط مرزی است ( Kim

.)et al., 2004
 .0معرفی نرم افزار GeoStudio

این برنامه از مجموعه نرم افزارهای  GeoStudioبرای بررسی
پایداری سطوح شیبدار و تعیین ضریب اطمینان در طراحی
شیب است که این فرآیند از طریق روشهای تعادل حدی از
قبیل  Ordinary ،Bishaopو  Janbuبه صورت پیش فرض
صورت میگیرد و در کنار این روشها از دیگر روشها شامل
 Spencer ،Morgensternو  GLEهم استفاده میکند ( Xu and

 .)Huang, 2000این نکته قابل توجه است که این قسمت از
نرم افزار ،بر خالف دیگر قسمتها از روش المان محدود
استفاده نکرده و شامل مجموعهای از روشهای ترسیمی برای
آنالیز پایداری است ( .)Loehr and Bowders, 2007روش
Morgenstern-Priceیک روش ترسیمی-تعادلی حدی است
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که در آن با استفاده از تعادل برقرار میان نیروها و لنگرها در هر

کمترین ضریب اطمینان را انتخاب میکند .کمترین ضریب

مقطع لغزشی دلخواه ضریب اطمینان تعیین میگردد .در این

اطمینان بهعنوان ضریب اطمینان نهایی معرفی میشود .مقطعی

روش هم نیروهای نرمال و هم نیروهای برشی در محاسبات

که کمترین ضریب اطمینان را داشته باشد مقطع بحرانی

اعمال میشوند .برای تعیین مقطع لغزشی ار
 Radiusاستفاده

روش Grid and

) (Critical Slip Surfaceنامیده

میشود.

میشود.

در روش  Grid and Radiusدر یک طرف شیب مجموعهای از

 -5مدل هندسی دوبعدي از مسئله

نقاط با ترسیم شبکهای با ابعاد دلخواه و در طرف دیگر

به منظور بررسی تاثیر ریزشمعها در پایداری شیروانیها تحت

مجموعهای از خصوط رسم میشود .اصطالحاً به مجموعۀ

اثر تراوش ،مدلهایی در نرم افزار GeoStudioتهیه شده و مورد

نقاط Grid ،و به مجموعۀ خطوط Radius ،گفته میشود.

تحلیل قرار گرفته است .مدلهای مورد استفاده در شکلهای

در ادامه ،نرمافزار  GeoStudioدایرههایی به مرکز نقاط شبکه

( 2 ، 1و  )1شامل شیبی به ارتفاع  10متر و ریزشمعهای با

را به خطوط  Radiusمماس میکند .فاصلۀ عمودی میان نقاط

زاویههای قائم 10 ،و  20درجه و با در نظر گرفتن  1قطر برای

 Gridو خطوط  Radiusبرابر با اندازۀ شعاع در این دایرهها

ریزشمع به اندازه  20 ، 10و  10سانتیمتر و همچنین با سه

است .با استفاده از این دایرهها روی شیب مد نظر یک مقطع

فاصله مختلف به طول  2 ،1و  1متر بدست آمده است .ابعاد

ایجاد و در نهایت ضریب اطمینان پایداری این مقطع تعیین

مدلهای مورد استفاده طوری انتخاب شده است تا تاثیری در

میگردد .در نرمافزار  GeoStudioبرای هر نقطه بهتعداد

مقدار نتایج و توزیع فشار آب حفرهای نامتعارف نگردد

خطوط  Radiusدایره رسم میشود .در نهایت ،نرمافزار برای هر

(.)Huang, 1983

نقطه از میان دایرههای رسمشده و ضرایب اطمینان بهدست آمده

شكل .1مدل هندسی ریزشمعها با زوایای قائم و فاصلههای  2 ،1و  1متر نسبت به یکدیگر
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شكل .2مدل هندسی ریزشمعها با زوایای  10درجه و فاصلههای  2 ،1و  1متر نسبت به یکدیگر

شكل .3مدل هندسی ریزشمعها با زوایای  20درجه و فاصلههای  2 ،1و  1متر نسبت به یکدیگر

 .5-1شرایط مرزی و مشبندی مدل

مقدار دبی ورودی و خروجی صفر میباشد .مشبندی مدل

شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای مدل عددی نیز منطبق با

عددی به صورت اتوماتیک توسط خود نرم افزار انجام گرفته

شرایط مرزی استاندارد است .در این حالت ،در مرزهای قائم

است ( .)Moharrami et al., 2014برای این منظور ،نرم افزار از

کناری و مرز افقی پایین مدل عددی به دلیل فاصله کافی مرزها

المانهای مربعی استفاده میکند .مشبندی مدل عددی طوری

بررسی تاثیر قطر ،فاصله و زاویۀ ریزشمعها در پایداری شیروانیها تحت اثر تراوش پایدار
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انجام یافته است تا جوابهای بدست آمده از حل عددی از

شود .بر این اساس ،ابعاد المانهای تشکیل دهنده حداکثر برابر

دقت کافی برخوردار باشند .برای این منظور چندین مرحله

با یک متر انتخاب شده است (.)Wei and Cheng, 2010

تحلیل عددی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف برای المانهای

دراشکال ( 0و )5به طور نمونه مدل اجزای محدود مورد

محدود انجام یافته است تا حد اینکه حداکثر ابعاد المانهای

استفاده برای تحلیل تراوش جهت بررسی آن در قسمت

محدود مدل طوری تعیین شود تا خطای مسئله در حد قابل

پایداری شیب نشان داده شده است.

قبولی قرار گرفته و همگرایی به سمت جواب مساله حاصل

شكل  .0مدل اجزای محدود (مشبندی شده) تهیه شده برای مسئلۀ تراوش

شكل  .5مدل مشبندی مربعی جهت تحلیل تراوش

 .5-2مشخصات مصالح و مدلسازی انجام گرفته

شده است و همچنین برای قطر و فاصلۀ ثابت ریزشمع در سه

مصالح مورد استفاده در این تحقیق مطابق جداول ( 1و )2

حالت برای زاویۀ اصطکاک داخلی خاک ،پایداری شیروانی

میباشد .شیروانی مورد نظر در این تحقیق دارای چسبندگی

مورد بررسی قرار گرفته است .برای بررسی تراوش شیروانی در

ثابت و ضریب اصطکاک و ضریب نفوذپذیری خاک نیز به طور

مصالح به کار رفته از مدل نیمه اشباع استفاده شده تا اگر قسمتی

متغییر در نظر گرفته شده است .همچنین زاویۀ ریزشمعها ،قطر

از مصالح خارج از محدودۀ اشباع قرار بگیرد مقدار فشار آب

و فاصلۀ آنها نیز متغیر در نظر گرفته شده است .در این تحلیل

حفرهای تا حد امکان نزدیک به واقعیت باشد .تابع نمودار

رفتار موهر-کلمب جهت بررسی پایداری ،مبنای مدلسازی

نفوذپذیری به طور نمونه در شکل ( )6نشان داده شده است.

قرارگرفته است (.)Sivakumar and Singh, 2010

مقادیر استفاده شده برای نفوذپذیری به ترتیب برابر با ،1E-4

در مدلهای مربوط به حالت تراوش پایدار  1زاویۀ ریزشمع و

 1E-6و  1E-8میباشد .همچنین در شکل ( )7نمونهای از

 1قطر متفاوت در  1فاصلۀ مختلف جهت بررسی پایداری آماده

تحلیل تراوش انجام گرفته در شیروانی نشان داده شده است که

بهار  ،1001جلد پانزدهم ،شماره 1
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در باال دست شیب مقدار فشار هد آب برابر با ارتفاع شیب
میباشد که در پایین دست شیروانی مقدار فشار آب حفرهای
کاهش یافته است.
جدول .1مشخصات مصالح مورد استفاده
Name of
materials
Sloping Soil

Saturation specific
gravity
ɣs
KN/m3
20

Dry specific
gravity
ɣd
KN/m3
19

Cohesion
C
KPa
5

Friction
Angle
φ
Degree
Variable

Permeability
coefficient
K
m/s
Variable

Slope
angle
α
Degree
45

جدول .2مشخصات مصالح مورد استفاده
Name of
Materials

Micropile
length

Micropile

m
8

Micropile

Micropile
Distance

Micropile
Angle

cm
Variable

m
Variable

Degree
Variable

Diameter

Compressive
Strength of
Concrete
KPa
25

در مدلهای مربوط به حالت تراوش پایدار  1زاویۀ ریزشمع و

به طور کلی تمامی مدلهای ساخته شده برای تراوش پایدار در

 1قطر متفاوت در  1فاصلۀ مختلف جهت بررسی پایداری آماده

این مقاله شامل مدلهای زیر مباشد:

شده است و همچنین برای قطر و فاصلۀ ثابت ریزشمع در سه



حالت برای زاویۀ اصطکاک داخلی خاک ،پایداری شیروانی
مورد بررسی قرار گرفته است .برای بررسی تراوش شیروانی در

دو ،سه متر و ضریب


مصالح به کار رفته از مدل نیمه اشباع استفاده شده تا اگر قسمتی
از مصالح خارج از محدودۀ اشباع قرار بگیرد مقدار فشار آب



مقادیر استفاده شده برای نفوذپذیری به ترتیب برابر با ،1E-4
 1E-6و  1E-8میباشد .همچنین در شکل ( )7نمونهای از







مقدار پایداری شیروانی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار
گیرد.

نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  20درجه ،قطر  10cmو فاصلۀ
نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  20درجه  ،قطر  20cmو فاصلۀ
یک ،دو ،سه متر و ضریب



نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  10درجه  ،قطر  30cmو فاصلۀ

یک ،دو ،سه متر و ضریب


نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  10درجه ،قطر  20cmو فاصلۀ

یک ،دو ،سه متر و ضریب

در مدلهای مربوط به حالت تراوش پایدار مقدار ارتفاع آب
تغییر نمیکند تا در اثر تغییرات ارتفاع آب و بررسی تراوش آن،

مدل ریزشمع با زاویۀ  10درجه ،قطر  10cmو فاصلۀ

یک ،دو ،سه متر و ضریب

میباشد که در پایین دست شیروانی مقدار فشار آب حفرهای
کاهش یافته است.

نفوذپذیریK=10-6

یک ،دو ،سه متر و ضریب

تحلیل تراوش انجام گرفته در شیروانی نشان داده شده است که
در باال دست شیب مقدار فشار هد آب برابر با ارتفاع شیب

نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ قائم ،قطر  30cmو فاصلۀ یک،
دو ،سه متر و ضریب



نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ قائم ،قطر  20cmو فاصلۀ یک،
دو ،سه متر و ضریب

حفرهای تا حد امکان نزدیک به واقعیت باشد .تابع نمودار
نفوذپذیری به طور نمونه در شکل ( )6نشان داده شده است.

مدل ریزشمع با زاویۀ قائم ،قطر 10cmو فاصلۀ یک،

نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  20درجه  ،قطر  30cmو فاصلۀ
یک ،دو ،سه متر و ضریب

نفوذپذیریK=10-6
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مدل ریزشمع با زاویۀ قائم ،قطر  20cmو فاصلۀ دو



متر و زاویۀ اصطکاک داخلی  10 ،25و  15درجه و
ضریب


مدل ریزشمع با زاویۀ  20درجه ،قطر  20cmو فاصلۀ
دو متر و زاویۀ اصطکاک داخلی  10 ،25و  15درجه

نفوذپذیریK=10-6

و ضریب

نفوذپذیریK=10-6

مدل ریزشمع با زاویۀ  10درجه ،قطر  20cmو فاصلۀ
دو متر و زاویۀ اصطکاک داخلی  10 ،25و  15درجه
و ضریب

نفوذپذیریK=10-6

شكل  .6تابع نفوذپذیری استفاده شده در مدلها

شكل  .7مدل تحلیل تراوش در حالت پایدار

 -6 .6مراحل ساخت مدل و روند تحليل



رفتار مصالح خاکی به صورت االستو-پالستیک موهر
کولمب میباشند.

 .1-6فرضیات مدل سازی
به طور کلی برای مدل سازی مسئله فرضیات زیر صورت گرفته
است:



محیط خاکی همگن و ایزوتروپ فرض شده است.



فرض شده که جریان آب از قانون دارسی تبعیت
میکند.

بهار  ،1001جلد پانزدهم ،شماره 1
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تمام تحلیلهای انجام گرفته در این پژوهش

 .7بحث و بررسی

ایزوترمال میباشد.

برای بررسی پایداری شیبها ،اساس کار روشهای تعادل

 .6-2مراحل ساخت مدل

حدی میباشد که این روش بر مبنای تعیین تنشهای اعمال

مدلسازی در نرمافزار  GeoStudioبدین گونه صورت

شده و مقاومت متمرکز شده در یک سطح گسیختگی فرضی

میپذیرد که ابتدا نوع آنالیز مشخص میگردد و سپس هندسۀ

در داخل شیب خاکی و سپس تعیین ضریب اطمینان با توجه

طرح مشخص گردیده و مشخصات نواحی مختلف تعیین

به نسبت این دو کمیت ،استوار است .در روش تعادل حدی

میگردد .اولین قدم در هر آنالیز تنظیم پارامترهای ابتدایی مدل

یک سطح گسیختگی قوسی یا غیرقوسی انتخاب و سپس

است که در پنجره  KeyIn Analysesانجام میپذیرد .در مرحله

نیروهای محرک و مقاوم به لغزش مقایسه شده و با توجه به

بعد ،پایداری شیبها از بخش  Slope/Wنرم افزار که شامل

شرایط مفروض ضریب اطمینان پایداری محاسبه میشود .در

مجموعهای از روشهای ترسیمی برای آنالیز پایداری است،

شرایط وقوع زلزله ،افزایش مولفه محرک نیروی وزن و نیز

محاسبه شده و مقدار نهایی ضریب اطمینان شیب بدست

افزایش حاصله در نیروی نشت نیز به عنوان نیروی محرک

میآید .سپس از منوی  KeyIn Materialsمشخصات فیزیکی

لغزش محسوب میشوند (.)Turan et al., 2007

خاک از قبیل وزن مخصوص ،چسبندگی و زاویۀ اصطکاک

نیروی مقاوم به لغزش شامل مقاومت برشی خاک در سطح

داخلی خاک را برای مصالح مورد نظر به تفکیک وارد نرم افزار

لغزش است .جهت تعیین این مقادیر الزم است این سطح

میکنیم .پس از این مرحله ،مشخصات ریزشمعها که شامل

گسیختگی به قطعات متداول تقسیم گردد و تعادل هر قطعه به

قطر ،طول ،زاویه ،فاصلۀ ریزشمعها و ظرفیت برشی ریزشمع

صورت جداگانه بررسی و با کنار هم گذاشتن این قطعات

میباشد را محاسبه و وارد میکنیم .در پنجرۀ KeyIn Analyses

متعادل به نتیجۀ مورد نظر دست یافته شود

( Sadek and

میتوان تنظیمات مربوط به تحلیل تراوش پایدار را انجام داد.

.)Shahrour, 2006

پس از اتمام مدل و اختصاص مشخصات مصالح ،مدل آماده

در شکل ( )1به طور نمونه دو قطعۀ متعادل نشان داده شده

آنالیز است .برای این منظور ابتدا با استفاده از دکمه  Verifyاز

است ،همانطور که در شکل نیز مشاهده میشود یکسری نیروها

منوی  Toolsمدل مورد نظر را بازبینی و از نداشتن خطا در

به این قطعات اعمال میگردد که برآیند این نیروها بایستی

انجام مراحل فوق ،اطمینان حاصل میکنیم .پس از آن با انتخاب

نشانگر تعادل این قطعه گردد که عالوه بر مقادیر آنها ،برآیند

دکمه  Solveمدل تحلیل میشود .با انتخاب دکمه  Contourدر

آنها به صورتی ترسیمی بررسی شده و مقدار آن برابر صفر

نوار ابزار حاشیۀ سمت چپ برنامه نتایج بررسی میشود.

میگردد .همچنین این نرم افزار قابلیت این را دارد که دادههای

همچنین میتوان به منظور خارج شدن از وضعیت آنالیز از دکمه

ریز مربوط به این قطعات را نشان دهد.

 Defineاستفاده نمود.
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شكل  .8نمونهای از قطعات متداول جهت بررسی تعادل توسط نرم افزار

 .7-1آنالیز شیب در حالت تراوش پایدار

های متخلخل خاک جریان می یابند .آب در طی مسیر در محیط

قبل از شروع تحلیل پایداری شیبها ،بایستی شیروانی تحت

متخلخل و با حضور اصطکاک به تدریج انرژی خود را از دست

تراوش قرار گیرد به همین خاطر در باالدست و پایین دست

داده و آثار نامطلوبی مانند :تلف شدن آب ذخیره شده در پشت

شیروانی شرایط مرزی متناسب تعریف میگردد ( Vandamme

سازه خاکی ،ایجاد فشار منفذی و کاهش تنش موثر را به دنبال

 .)and Zou, 2013شکل ( )1نمونهای از تحلیل تراوش در

خواهد داشت .هر یک از این مسائل میتوانند سبب کاهش

حالت پایدار میباشد که در آن خطوط هم پتانسیل و خط

مقاومت برشی ،اعمال فشار باالبرنده ،ایجاد پدیده فرسایش و

(.)Moharrami et al., 2014

نیروی نشت گردیده و بر پایداری شیروانی اثر منفی داشته

فریاتیک نشان داده شده است

مولکول های آب به دلیل دارا بودن انرژی پتانسیل در محیط

باشند.

شكل  .9مدل تحلیل تراوش در حالت پایدار برای ضریب

نفوذپذیری10-6

در اشکال ( 10تا  )12و همچنین جداول ( 2تا  )0نتایج تحلیل

به طول  2 ،1و  1متر بدست آمده است .همچنین در شکل ()11

پایداری شیب در حالت تراوش پایدار نشان داده شده است.

وجدول ( )5نتایج تحلیل پایداری شیب برای قطر ریزشمع 20

این مقادیر در  1زاویۀ مختلف برای ریزشمعها به صورت قائم،

سانتیمتر و طول  2متر 1 ،زاویۀ اصطکاک متفاوت به اندازه 25

زاویه  10و  20درجه و با در نظر گرفتن  1قطر برای ریزشمع

درجه 10 ،درجه و  15درجه و با  1زاویۀ مختلف ریزشمع در

به اندازه  20 ، 10و  10سانتیمتر و همچنین با  1فاصله مختلف

نظر گرفته شده است که در کل شامل  16مدل مختلف میباشد.

بهار  ،1001جلد پانزدهم ،شماره 1
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شكل  .14تحلیل شیب در حالت تراوش پایدار در فواصل مختلف یک ،دو و سه متر در قطرهای  10و  20و  10سانتیمتر
با زاویۀ قائم ریزشمعها
جدول  -3مقادیر عددی تحلیل پایداری شیب با زاویۀ قائم ریزشمع و با تراوش پایدار
Safety Factor
L=3
L=2
L=1

Steady State Seepage

0.595

0.575

0.568

D=10

0.733

0.638

0.611

D=20

0.991

0.78

0.693

D=30

Micropile Diameter
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شكل  .11تحلیل شیب در حالت تراوش پایدار در فواصل مختلف یک ،دو و سه متر در قطرهای  20 ، 10و  10سانتیمتر
با زاویۀ  10درجه ریزشمعها
جدول  .0مقادیر عددی تحلیل پایداری شیب با زاویه  10درجۀ ریزشمع و با تراوش پایدار
Safety Factor

Steady State Seepage

L=1

L=2

L=3

0.595

0.575

0.568

D=10

0.733

0.638

0.611

D=20

0.991

0.78

0.693

D=30

Micropile Diameter
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شكل  .12تحلیل شیب در حالت تراوش پایدار در فواصل مختلف یک ،دو و سه متر در قطرهای  20 ، 10و  10سانتیمتر
با زاویۀ  20درجۀ ریزشمعها

جدول  -5مقادیر عددی تحلیل پایداری شیب با زاویه  20درجۀ ریزشمع و با تراوش پایدار
Safety Factor

Steady State Seepage

L=1

L=2

L=3

0.594

0.575

0.568

D=10

0.73

0.637

0.609

D=20

0.976

0.776

0.69

D=30

Micropile Diameter
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شكل  .13تحلیل شیب در حالت تراوش پایدار در فواصل  2متر و با قطرهای  20سانتیمتر با زاویۀ ریزشمعهای قائم،
 10و  20درجه و زاویۀ اصطکاک  10 ، 25و  15درجه
جدول  .6مقادیر عددی تحلیل پایداری شیب با زاویه اصطکاک مختلف و تراوش پایدار
Safety Factor

Steady State Seepage

90 Angle

10 Angle

20 Angle

0.537

0.535

0.514

ϕ=25°

0.641

0.838

0.637

ϕ=30°

0.754

0.752

0.570

ϕ=35°

Internal Friction Angle
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 .7-2مقایسۀ تحیلهای حاصل از آنالیزها

مورد ،مقدار ضریب اطمینان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

در این بخش ،نتایج تحلیل حساسیت برای عملکرد ریزشمعها

است.

بر روی شیروانیها در شرایط تراوش پایدار مورد بررسی قرار

 .7-2-1بررسی تاثیر قطر ریزشمعها بر پایداری شیبها

میگیرد .برای این منظور ،شرایط مختلفی برای زاویۀ ریزشمع،

در اشکال ( 10تا  )16نمودار تغییرات ضریب اطمینان بر حسب

فاصلۀ ریزشمع ،قطر ریزشمع ،مشخصات مقاومتی خاک و

قطر ریزشمعها برای سه زاویۀ مختلف ریزشمع و در فواصل

نفوذپذیری خاک در نظر گرفته شده است و در نهایت برای هر

مختلف ریزشمع در حالت تراوش پایدار نشان داده شده است.

شكل  )a .10نمودار تغییرات ضریب اطمینان بر حسب قطر ریزشمع با زاویۀ قائم و تراوش پایدار  )b ،نمودار تغییرات ضریب
اطمینان بر حسب قطر ریزشمع با زاویۀ  10درجه و تراوش پایدار )c ،نمودار تغییرات ضریب اطمینان بر حسب قطر ریزشمع با زاویۀ
 20درجه و تراوش پایدار.
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 .7-2-2بررسی تاثیر فاصلۀ ریزشمعها بر پایداری شیبها

قرار گرفته است .در اشکال ( 17تا  )11نمودار تغییرات ضریب

برای بررسی تاثیر فاصلۀ ریزشمعها در پایداری شیبها در

اطمینان بر حسب فاصلۀ ریزشمع برای سه زاویۀ مختلف

تراوش پایدار با در نظر گرفتن سه زاویۀ مختلف برای

ریزشمع و در قطرهای مختلف ریزشمع نشان داده شده است.

ریزشمعها ،تحلیل انجام گرفته و ضرایب اطمینان مورد مطالعه

شكل  )a .15نمودار تغییرات ضریب اطمینان بر حسب فاصلۀ ریزشمع با زاویۀ قائم و تراوش پایدار  )b ،نمودار تغییرات ضریب
اطمینان بر حسب فاصلۀ ریزشمع با زاویۀ  10درجه و تراوش پایدار )c ،نمودار تغییرات ضریب اطمینان بر حسب فاصلۀ ریزشمع با
زاویه  20درجه و تراوش پایدار.

 1-2-7بررسی تاثیر زاویۀ ریزشمع بر پایداری شیبها
در این قسمت برای بررسی تاثیر زاویۀ ریزشمع در پایداری
شیبها در حالت پایدار تحلیل انجام گرفته و ضرایب اطمینان

مورد مطالعه قرار گرفته است .در اشکال ( 20تا  )22نمودار
تغییرات ضریب اطمینان بر حسب قطر ریزشمع برای سه زاویۀ
مختلف ریزشمع و در فاصلههای مختلف ریزشمع نشان داده
شده است.

بهار  ،1001جلد پانزدهم ،شماره 1
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شكل  )a .16نمودار تغییرات ضریب اطمینان با زوایای مختلف ریزشمع با فاصلۀ  1متر وتراوش پایدار )b ،نمودار تغییرات ضریب
اطمینان با زوایای مختلف ریزشمع با فاصلۀ  2متر وتراوش پایدار  )cنمودار تغییرات ضریب اطمینان با زوایای مختلف ریزشمع با
فاصلۀ  1متر و تراوش پایدار.

 -7-2-0بررسی تاثیر ضریب اصطکاک داخلی خاک بر پایداری

زوایای مختلف ریزشمع ،تحلیل انجام گرفته و ضرایب اطمینان

شیبها

مورد مطالعه قرار گرفته است .در شکل ( )21نمودار تغییرات

برای بررسی اثر زاویۀ اصطکاک داخلی خاک در عملکرد

ضریب اطمینان بر حسب زاویۀ ریزشمع برای تراوش پایدار در

پایداری شیبها در حالت تحلیل تراوش پایدار با در نظر گرفتن

سه زاویۀ اصطکاک داخلی خاک نشان داده شده است.
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شكل  .17نمودار تغییرات ضریب اطمینان بار بر حسب زاویۀ اصطکاک داخلی خاک و تراوش پایدار
افزایش فاصلۀ ریزشمع از  2به  1متر مقدار ضریب

 ..8نتيجهگيري
خالصۀ نتایج حاصل از بررسی تاثیر ریزشمعها در پایداری

اطمینان  0/5درصد کاهش مییابد.


شیروانی تحت اثر تراوش پایدار را میتوان به شرح زیر بیان

اطمینان ندارد و با زاویهدار شدن ریزشمعها ضریب

نمود:


اطمینان کاهش جزیی از خود نشان میدهد .این
با در نظر گرفتن فاصلۀ ریزشمعها به اندازه  2متر

کاهش ضریب اطمینان پایداری خاک در زوایای

مالحظه میشود با افزایش قطر ریزشمع از  10به 20

مختلف ریزشمع در حالتی که قطر ریزشمعها بیشتر

سانتیمتر مقدار ضریب اطمینان  11درصد و همچنین

است ،نسبتا چشمگیر به نظر میرسد.

با افزایش قطر ریزشمع از  20به  10سانتیمتر مقدار
ضریب اطمینان  22درصد افزایش مییابد.


زاویۀ ریزشمعها تاثیر چندانی در مقدار ضریب



تاثیر ضریب اصطکاک داخلی خاک در مقدار ضریب
اطمینان شیروانی در تراوش پایدار تقریبا به صورت

با در نظر گرفتن قطر ریزشمعها به اندازه  0/2متر

خطی میباشد و میتوان گفت این تغییرات در

مالحظه میشود با افزایش فاصلۀ ریزشمعها از  1به

حالتهای مختلف موازی هم میباشند.

 2متر مقدار ضریب اطمینان  11درصد و همچنین با
منابع
اسدی ،م ،.حشمتی ع،ا .1110 .مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روشهای مختلف ،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.
حشمتی رفسنجانی ،ع.ا،.قدمگاهی ،ع .1111 .تحلیل پایداری شیروانیها به روش اجزاء محدود ،کنفرانس ملی ژئوتکنیک.
عسگری ,ش ،.شهیر ،ه .1115 .روشی تحلیلی برای آنالیز پایدارسازی شیبهای خاکی با ریزشمعها ،چهارمین کنگره بین المللی عمران  ،معماری و
توسعه شهری ،تهران ،دبیرخانه دایمی کنفرانس ،دانشگاه شهید بهشتی.
عسگری ،ش ،.شهیر ،ه .1115 .استفاده از رویکرد تعادل حدی اصالح شده جهت تحلیل و طراحی ریزشمعهای پایدار کننده شیبها ،چهارمین
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری ،تهران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
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