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  چکیده

در این پژوهش یک روش تحلیل برای شیب خاکی پایدارسازی شده با میکروپایل ارائه شده است. تحلیل شیب با روش تعادل حدی و 

انهای تسلیح )میکروپایل( با خاک و سازگاری کرنش بین مصالح ، رفتار مسئله مورد رویکرد قطعات انجام شده است. با توجه به اندرکنش الم

های زیادی در تحلیل اینگونه های تعادل حدی کالسیک کاستیتر است و روشبسیار پیچیده مسلح نشدهنظر نسبت به پایداری یک شیب 

ها نیز به مجموعه معادالت اضافه تحقیق معادالت سازگاری تغییرمکانهای مرسوم تعادل حدی، در این مسائل دارند. برای جبران نقایص روش

افزار شود. با استفاده از کدنویسی در نرمها بصورت تابعی از تغییرمکان شیب منظور میشده و نیروهای داخلی ایجاد شده در میکروپایل

MATLAB، مورد تحلیل قرار گرفته ،  مانند ارتفاع و زاویه شیبیب ، هندسه شمربوط به بازای مقادیر مختلف پارامترهای  های مختلفیشیب

 ضریب اطمینان شیبمقایسه شده است.  PLAXIS المان محدود افزارضریب اطمینان مربوط به این صفحه تعیین شده و با نتایج نرم و

 PLAXISنتایج حاصل از  و قطر میکروپایل محاسبه شده و با ارتفاع و زاویه شیبطول، بازای مقادیر مختلف  پایدارسازی شده با میکروپایل

 .استشده  مقایسه

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر خالف روش های تعادل حدی کالسیک، با اضافه کردن معادالت سازگاری تغییر 

اد شده در آنها در صفحه گسیختگی لحاظ گردد، تطبیق بسیار باالی مکانها ارتباط بین نیروهای ایجاد شده در میکروپایلها و تغییر مکانهای ایج

 که شرایط واقعی تنش کرنش را در نظر می گیرد بیانگر موفقیت روش حاضر در این امر است. PLAXISنتایج حاصل از آن با نتایج نرم افزار 

 کلمات کلیدی: شیب های خاکی، پایدارسازی، تعادل حدی، ضریب اطمینان

 مقدمه-1

 ورودی پارامترهای تعداد کمتر به علت سادگی محاسبات و نیاز به هادر تحلیل پایداری شیب روش تعادل حدیاستفاده از 

با فرض یک سطح گسیختگی مشخص، توده  این روش در .باشدمی زیادی دارای مقبولیت ،کرنش-تحلیل تنشهای روشنسبت به 

معادالت تعادل استاتیکی  ،در نظرگیری فرضیات ساده کننده با و مختلفی تقسیم شده به قطعات خاک در باالی سطح گسیختگی

ساده فرضیات  هایافتن این روشبا تکامل  د.گردضریب اطمینان پایداری شیب تعیین می و نوشته شدهبرای قطعات مورد نظر 

 های اساسی دارد که مهمترین آنهاکاستیروش تعال حدی  با این وجود ،فته استافزایش یاتعداد معادالت کاهش یافته و  کننده

 باشد.می هامعادالت سازگاری تغییرمکان یارضا عدم
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-مسلح یکی از میکروپایل .یابدافزایش میپایداری  و ضریب اطمیناندر برابر پایداری شیب  قاومها نیروی مبا افزودن مسلح کننده
 ،در این حالت .سازدباشد که ضریب اطمینان کافی را در برابر ناپایداری فراهم میشیب میبرای پایدارسازی  های مناسبکننده

 معادله تعادل قطعات خاک در صفحه لغزش در زمره نیروهای شرکت کننده در هامیکروپایل نیروهای برشی، محوری و لنگر خمشی

بهمراه مقاومت نهایی خاک در سطح  هاروپایلمیکای نهایی در روش تعادل حدی کالسیک، معموالً مقاومت سازه د.بوخواهند 

 تسلیح هایالمان سازگاری کرنش مدهای مختلف گسیختگی و عدم در نظرگیریشود، ولی این فرض بعلت گسیختگی استفاده می

 .[1] است  ایعمدهنقایص  دارای و خاک

طول  درتواند رخ دهد. اگر شکست به علت تسلیم خاک یا خاک می شمعشکست تحت بارگذاری جانبی به علت   شیبگسیختگی 

در نقطه ماکزیمم  شمعمکانیزم شمع صلب یا کوتاه است و اگر شکست به علت تسلیم  ،باشد، مکانیزم مورد نظر شمعدفن شده 

 طول شمع به ایجاد شده در بیشترین ممان رسیدننیروهای جانبی مورد نیاز برای  برابر شمعممان باشد، مقاومت جانبی نهایی 

 مختلفی ها، معیارهایبرای تشخیص این مکانیزمهد. بلند یا منعطف رخ میشمع و شکست  خواهد بود شمعممان تسلیم مقطع 

ها قبل تسلیم میکروپایل و در نتیجه گیرندهای منعطف قرار میها در زمره شمعمیکروپایل آنها معموالً استفاده ازبا  که وجود دارد

توان می ههای واردتنش ی ازترکیب بصورت هامیکروپایل در نظر گرفتن مکانیزم تسلیم با .[2] افتداتفاق می خاکاز گسیختگی 

شود و این موضوع در روش های مرسوم تعادل حدی در نظر گرفته نمی که را با دقت بیشتری انجام داد پایداری شیب تحلیل

 شود.می لحاظپایداری شیب  تحلیلدر  برشی فقط کششی و یا فقط ها به صورتکنندهمسلحتسلیم 

 که هر قطعه شامل یک میکروپایل است. تقسیم شده ایبگونه میکروپایل به دو قطعه یک زوج شیب پایدار شده با ،در این پژوهش

به  کهشده  لحاظبعبارت دیگر سطح لغزش شیب بصورت دوخطی  ،زاویه سطح لغزش در هر قطعه متفاوت در نظر گرفته شده است

 ساسار ها در صفحه لغزش بمیکروپایل داخلی نیروهای ها،برای اعمال معاالت سازگاری تغییرمکان باشد.میشرایط واقعی نزدیکتر 

در نظر گرفته  و خمشی برشی ،محوری بصورت ترکیبی از نیروهای هامیکروپایلتسلیم  و شده محاسبهشیب  تغییرشکل میزان

 .شده است

 

 فرموالسیون مورد استفاده در تحقیق حاضر -2

 Ws و تحت اثر تغییرمکان خاککه بوسیله یک زوج میکروپایل پایدارسازی شده  C-Ø از خاک یک شیب همگندر این مقاله 

و متقارن نسبت  مایلها بصورت ، مورد تحلیل قرار گرفته است. میکروپایل[3]که در این شیب به صورت ثابت و یکنواخت می باشد

 تقسیم شده است کل شیب به دو قطعه تعداد مناسب، قطعات با برای تقسیم شیب بهاند. قائم بوده و در راس شیب نصب شده به

زاویه سطح لغزش در هر . گیردرا در بر می میکروپایل هر قطعه یک .باشدکه فصل مشترک آنها خط قائم گذرنده از راس شیب می

مشخصات  (.1است )شکل قطعه متفاوت در نظر گرفته شده است، بعبارت دیگر سطح لغزش شیب بصورت دوخطی لحاظ شده 

 باشد.ارتفاع و زاویه آن نسبت به افق میهندسی شیب شامل 
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 میکروپایلشیب مسلح شده با هندسه  -1شکل 

شود کل مجهوالت در یک قطعه شامل که مالحظه میهمانطور نشان داده شده است. ( نیروهای وارده بر هر قطعه3و  2 در شکل )

و  نیروهای محوری و برشی و لنگر خمشی میکروپایل ،نیروهای نرمال و برشی در سطوح مشترک، محل نقطه اثر نیروهای نرمال

و پائین دست به تفکیک بر اساس  های باالدستدر این تحقیق، نیروهای داخلی میکروپایل باشد.می زاویه سطح گسیختگی

شود و لذا جزو تغییرمکان شیب و با درنظرگرفتن گسیختگی بصورت ترکیبی از نیروهای محوری و برشی و ممان خمشی تعیین می

سعی و خطا و از طریق حداقل  مجهوالت مستقیم در معادالت نهایی نخواهند بود. همچنین، زوایای سطح گسیختگی به روش

باشد که با می پارامتر 9لذا، تعداد مجهوالت دو قطعه شامل  آیند و جزو مجهوالت مساله نیستند.طمینان بدست میکردن ضریب ا

 خواهد رسید. 11لحاظ کردن ضریب اطمینان پایداری، تعداد کل مجهوالت به 

-خاک در سطح گسیختگی میمعادالت حاکم بر مساله شامل معادالت تعادل نیرو و لنگر برای هر قطعه و رابطه مقاومت     
 با توجه به توصیه فرض ساده کننده در نظر گرفته شود. دوبرای معین شدن مساله الزم است  معادله خواهد شد. 8باشد که کالً 

[4] Morgenstern and Price توان در وسط این ضلع در نظر محل نقطه اثر نیروی نرمال در سطح مشترک دو قطعه را می

 .[4] فرض کردتوان بصورت ضریبی از نیروی نرمال در این سطح نیروی برشی در سطح مشترک دو قطعه را میگرفت. همچنین، 

 با لحاظ کردن فرضیات مذکور، معادالت حاکم بر مساله به یک دستگاه معادالت معین تبدیل شده و قابل حل خواهد بود.لذا 

 باشد:معادالت تعادل برای هر قطعه بصورت زیر نوشته می
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 دستقطعه پائین معادالت تعادل -2-1

 

  میکروپایلقطعه اول شیب مسلح شده با نیروهای وارده بر  -2شکل 

 

1
1

( tan ) (C )S
.

N T

F S

  
                                                            )1( 

                        

 به صورت زیر نوشته می شوند: پایین دستبرای قطعه   Oخمشی حول نقطه معادالت تعادل  نیروهای افقی، قائم و لنگر

Fy : w T Ncos S sin P cos v sin 
         1 1 1 1 10 0

2 2
                      )2(  

Fx :E S cos N sin v cos P sin 
      1 1 1 10 0

2 2
                           (3) 

o 1 1 1 1 1 1
2M 0: W M Cos( ) N (T X ) RCos( )
3 2


              



. International Congress on Civil Engineering , Architectureth4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

   

5 
 

(4)      1
1 1 1

1

Sin( )R 2S (R Sin( 2 )) E V R 0
2 Sin( )

2 2


 

           
 
  

 

(5)                                                         11
1

R Sin( )2Sin
M




 
                                   

 معادالت تعادل قطعه باالدست -2-2

 

 میکروپایلقطعه باالدست شیب مسلح شده با نیروهای وارده بر  -3شکل 

 

 (6  )                                              2
2

( tan ) (C ) S
.

N W

F S

  
                                 

           

 :برای قطعه باالدست به صورت زیر نوشته میشوند Oمعادالت تعادل  نیروهای افقی، قائم و لنگر خمشی حول نقطه 

Fy : w T N cos S sin v sin P cos 
          2 2 2 2 2 2 20 0

2 2
           )7( 
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Fx : E N sin S cos v cos P sin 
         2 2 2 2 2 20 0

2 2
                )8( 

o 2 2 2 2 2 2 2 2
2M 0 : W M Cos( ) N (W X U Cos ) S U Sin
3

                

                                         2
2

2

R sin( )R 2E v 0
2 sin( )2 2

  
    

   

                                       )9(

21
2

2

R Sin( )2Sin
M




 
   

 S 1, ، نیروی وزن هر قطعه  W1,W,2 ،محل اثر نیروی نرمال بر هر قطعه در محل صفحه گسیختگی 2X و 1Xدر این روابط، 

 2S   ،2 نیروی مماسی ایجاد شده در هر قطعه صفحه گسیختگی N ,1N    ،2نیروی نرمال وارد بر هر قطعه در صفحه گسیختگی,P1P     

هر قطعه   میکروپایلنیروی برشی بسیج شده در  V1V,2 ، هر قطعه در صفحه گسیختگی  میکروپایلنیروی محوری بسیج شده در 

ضریب اطمینان پایداری شیب   F.S ،هر قطعه در صفحه گسیختگی میکروپایللنگر خمشی    M1M, 2در صفحه گسیختگی، 

محل اثر   Z،  نیروی مماسی وارد بین قطعات شیب  Tنیروی نرمال وارد بین قطعات شیب،   Eمسلح شده در برابر گسیختگی، 

 باشد.می β هازاویه بین میکروپایل هستند. ها در گوه گسیختگیمیکروپایلطول   L  1L ,2نیروی نرمال بین قطعات شیب و 

 

 ها ناشی از حرکت شیب میکروپایلبرآورد نیروهای بسیج شده در -2-3

شود و کرنش و تغییر مکانهای ارضا می تعادلهای کالسیک تعادل حدی تنها معادالت همانطور که قبال بیان شد در روش

این موضوع باعث پایین آمدن  .در خاک و مسلح کننده ها در نظر گرفته نشده و سازگاری تغییر مکانها ارضا نمی شود ایجاد شده

دقت تحلیل مخصوصا در حالتی می شوند که از مسلح کننده ها برای پایدارسازی شیبهای خاکی استفاده می شوند. بدین منظور 

حدودیت ها در صفحه لغزش و همچنین از بین بردن مهمترین ممیکروپایلدر  نیروهای بسیج شده در این پژوهش  برای تعیین

 برای این منظور .محاسبه شده است (sWشیب ) تغییرمکان بر حسب ی میکروپایل ها، نیروروش های تعادل حدی کالسیک

های محوری، برشی و خمشی این نیروها در صفحه لغزش بر حسب تغییرمکان خاک و با در نظرگیری ظرفیت سازه ای و مولفه

ها )با میکروپایلبرای تعیین نیروهای برشی و لنگر خمشی در  از این روشدر این پژوهش  ها تعیین می شود.میکروپایلژئوتکنیکی 

 شده است.ه ستفاددر صفحه لغزش ارویکرد شمع های مسلح کننده شیبهای خاکی( 

 

 نیروهای برشی -2-3-1

در الیه خاک  میکروپایل، فشار مقاوم خاک در الیه پایدار باید با فشار محرک ناشی از خاک بر میکروپایلبرای حفظ تعادل      

H 2بر شمع، به صورت بار    s Wلغزنده برابر باشد و مبنای شکل گیری صفحه لغزش نیز همین اصل می باشد. اثر حرکت یکنواخت 



. International Congress on Civil Engineering , Architectureth4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

   

7 
 

ناشی از اصطکاک را در   Draggingمعادل می شود. این خروج از مرکزیت، ممان خمشی  Oاز نقطه    e 0در خروج از مرکزیت  

 [5]محل صفحه لغزش مدل می کند، که هر چند ناچیز ، تنها لنگر خمشی موجود در صفحه لغزش است. 

 

 

 (و ب  )الف

خاک الف(مساله اولیه ب(شمع در معرض بار   Wsتئوری بار معادل برای شمع منفعل در معرض حرکت -4شکل 

 معادل در شرایط لغزش نرمال

و رفتار قسمت لغزنده شمع تحت  M 0و لنگر خمشی   H2برای تحلیل های بعدی، رفتار قسمت پایدار شمع تحت بار محرک 

نشان داده می   H 1در قسمت لغزنده شیب با مقدار  میکروپایلبررسی خواهد شد. نیروی ناشی از فشار خاک بر    2H-=( 1H( بار

 .شود و به مقادیر زیر تعریف می شوند

                                             S g2
1 L1 L1 1

2

w w
H 1 A A L

g


    



                                      )11(   

                    2

2

n
L2 2 2 2 2 2 2

2 n 1
2 2 2 2

0.5A xp (n 1)(n 2) 2xp (2 n xp )
H

(xp 1)(n 1)(n 2)

      
 
   

                 )11(  
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برای الیه های اول و دوم خاک،  LRFDضرایب   Al1 Al,2برای الیه های اول و دوم خاک،  LRFDتوانهای   n1n ,   2که در آن   

   2  Xp   ضخامت لغزش از مرز االستیک پالستیک تا نقطهO  0.152و
2

P P

k( )
4E I

    .معکوس طول مشخصه است 

  2wg  در صفحه لغزش ناشی از حرکت   میکروپایلتغییر مکانs  W    2خاک و مقدارg  در صفحه لغزش   میکروپایلبرابر چرخش

 ناشی از این حرکت خاک است. و بر حسب مقادیر تعریف شده باال برابرند با: 
 

2
2 2

(n 3)2 2 2 2 2 2
2 2n2

2 2 2 2 2

2 AL 2xp (2n 10)xp n 9n 20wg xp
3 k (xp 1)(n 2)(n 4)

     
   

    

 

2n2
2 2 2

2

(2xp 2xp 1)xp
xp 1
 




                                         )12(  

2
2

2
nL2 2 2

2 2 2n 1
2 2 22 2

A xp xp 1g 2(xp 1) xp
2(n 1)(n 2) (n 1)k 

 
      

    

 

nxp (n )xp (n )(n ) xp
(n )(n )(n )

    


  
2

2
12 2 2 2 2

2
2 2 2

4 4 3 2 2 3
1 2 3

                    )13(  

ناشی از حرکت خاک نیز در صفحه لغزش، چرخشی ناشی از این خمش در نظر می گرفته می شود و   میکروپایلبه علت خمش 

 در صفحه لغزش برابر با تغییر مکان خاک نمی شود :  میکروپایلمقدار تغییر مکان 

(14  )                                             2 2 1| | ( )Ws Wg g L Xs   

Xs 6[.از حرکت خاک فراتر رود میکروپایلضخامت ناحیه ای که در آن تغییر شکل[                                         

می شود و  Xs=1L حرکت شمع در ابتدای وارد شدن تغییر مکان خاک برابر با حرکت خاک است این زمانی است که 

2Ws=Wg  ).است و هیچ خمشی در شمع رخ نمی دهد و به حد تسلیم نمی رسد. )عکس العمل خاک شمع در حد االستیک است

در  gθ  2وقتی شمع از نقطه اعمال نیرو یا سطح لغزش شروع به رفتار پالستیک می کند، با ایجاد خمش در شمع زاویه چرخش

متر زیر زمین تغییر مکان خاک و تغییر شکل شمع برابر است و از  4ل صفحه لغزش ایجاد می شود. معموال تا حدود شمع در مح

 [6]آن به بعد تغییر شکل شمع کمتر از تغییر مکان خاک می شود.

بر  ) H1H= 2  (تعیین شده و مقدار   2xpو با مساوی قرار دادن آنها مقدار   2H,  1H با جایگذاری مقادیر باال در روابط تعیین

 (1,2Vبیان می شوند. )  میکروپایلبه عنوان نیروی برشی در صفحه لغزش  Ws حسب 
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 نیروهای محوری-2-3-2

)متوسط مقاومت برشی جانبی واحد ( که وابسته به  میکروپایلبا توجه به مقاومت باند  میکروپایل  Pull Outظرفیت نیروی 

در تماس با خاک است به صورت زیر تعیین  میکروپایلو همچنین مساحت جانبی  میکروپایلخصوصیات مقاومتی خاک و جنس 

 :[7]میشود

u ult bond 1P d L                                               )15(    

 این نیرو ، بیشترین نیروی محوری است که می تواند برای مقاومت در برابر لغزش بسیج شود. 

پایین صفحة لغزش نیز  با توجه به توانایی تحمل  مقاومت باند  تعیین شده در باال ، توسط طول دفن  میکروپایلطول مورد نیاز 

 به صورت زیر تعیین می شود:                             2در خاک پایدار با ضریب اطمینان   میکروپایلشده 

u ult
below bond

bond

PL F.S
d

  
 

                             )16(   

  (Ws)در محل صفحه لغزش بر حسب تغییر مکان وارد از طرف خاک  میکروپایلبرای تعیین نیروی محوری بسیج شده در 

 با مراحل زیر تعریف می شود:  میکروپایلضریبی به عنوان سختی محوری 

متر از حرکت خاک بسیج  1.11254اینچ برابر  1.1در تقریبا  با تخمین اینکه انتقال بار در برش جانبی  t-z با توجه به نمودارهای 

یشینه در صفحه لغزش تا مقدار تا مقدار صفر در از مقدار ب میکروپایلمی شود، و با فرض توزیع یکنواخت نیروی برش جانبی در 

،حرکت مورد نیاز خاک برای بسیج شدن کامل مقاومت محوری پایین صفحه لغزش  و همچنین حرکت  میکروپایلانتهای دور 

 مورد نیاز خاک برای بسیج شدن کامل مقاومت محوری پایین صفحه لغزش به صورت زیر تعیین می شود:

u ult below

p p

1 P Ldown 0.1
2 A E

 
   


                                   )17( 

واقع در قطعه اول و قطعه دوم در حرکت خاک واحد را به صورت مجزا  میکروپایلر این مرحله تغییر مکان محوری برای هر د 

در صفحه لغزش تعیین  (Ws)در هر قطعه را برای تغییر مکان خاک مورد نظر  میکروپایلبدست آورده تا بتوانیم نیروی محوری هر 

                                                                                                                                                                                                      کنیم.

پایین شیب در قطعه اول تحت  میکروپایلتیجه وارد شدن نیروی معادل بر هر دو قطعه شیب ، نو در  (Ws)با حرکت شیب  

باالی شیب در قطعه دوم تحت نیروی کششی و افزایش طول قرار می گیرد. با  میکروپایلنیروی فشاری و در نتیجه کاهش طول و 

را بدست آورد.  میکروپایلها در این حاالت  در هر قطعه می توان معادله تعیین نیروی محوری هر میکروپایلمحاسبه تغییرات طول 

 .بر صفحه لغزش تعیین می شود میکروپایلبرای این منظور، ابتدا تصویر افقی و عمودی 

واقع  میکروپایلطول کاهش یافته و به صورت تابعی از حرکت خاک،  میکروپایلبر این اساس با استفاده از هندسه تغییر شکل 

 تعیین می شود: میکروپایلدر قطعه اول و در نتیجه تغییر طول 
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 (81)                                        0 0Ldown (L Ldown) L      

 میکروپایل بر صفحه لغزش هستند.  تصاویر افقی و عمودی  1x 0و  r 1 0که در این رابطه 

، تغییر طول محوری و همچنین میکروپایلدر قطعه اول به صورت تابعی از سختی محوری  میکروپایلحال نیروی محوری 

 تغییر مکان خاک به صورت زیر تعیین میشود:

1P ( L)down t ws                                                     )19(  

مجموع حرکت مورد نیاز برای بسیج شدن نیروی بر   Pull Outسختی محوری میکروپایل و برابر نسبت نیروی  tدر این رابطه  که

 میکروپایل می باشد.محوری در کل 

واقع در قطعه دوم )باالی شیب( تحت کشش  میکروپایلبرای قطعه دوم نیز به همین صورت عمل می کنیم با این تفاوت که 

به صورت تابعی از سختی محوری شمع، تغییر طول نیز در قطعه دوم  میکروپایلنیروی محوری  .بوده و افزایش طول می دهد

 تعیین می شود.محوری و همچنین تغییر مکان خاک 

  Wsمعیار تسلیم و تعیین -2-4

در صفحه لغزش با توجه به تغییر مکان خاک، مقدار حرکت  میکروپایلبعد از تعیین نیروی محوری و برشی بسیج شده در هر 

 سازه ای و ژئوتکنیکی . بدین منظور دو معیار تسلیمشود ها تعیین می میکروپایل برای شرط تسلیم با در نظر گرفتن  (Ws)خاک 

ها در ترکیب تنش  میکروپایلکمترین مقدار حرکت خاک که باعث تسلیم سازه ای  است و در نظر گرفته شده میکروپایلبرای هر 

 شده است.انتخاب  ،می شود میکروپایلهای محوری و برشی و یا تسلیم ژئوتکنیکی )مقاومت باند( 

 :[8] و دوم تحت فشار واقع در قطعه اول میکروپایلمعیار تسلیم سازه ای 

allowable

21 1

allowablec

P v( ) 1
P v

                                                          )21( 

(21  )                                                    22 2

allowable allowable

P v( ) 1
Pt v
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در نظر گرفته شده و برای میکروپایل واقع در قطعه دوم نیز به  برای قطعه اول به صورت زیر  میکروپایلعیار تسلیم ژئوتکنیکی م

       همین صورت است.

(22)                                                             1P 1
Pu ult




                                                                                              

با تعریف شده و  Ws)2  (   و   Ws)1  (دو معیار برای قطعه اول و دوم حداقل مقدار تغییر مکان خاک از در این مرحله 

مقادیر نهایی برش، نیروی محوری فشاری کششی و در روابط باال و با در نظر گیری جایگذاری مقادیر نیروی محوری و برشی 

در  میکروپایل، به صورت تعریف شده در زیر، حداقل مقدار  تغییر مکان خاک که باعث تسلیم اولیه   Pull-outنیروی نهایی 

 Ws1 Ws ,2حالت استاتیکی یا ژئوتکنیکی می شود در هر قطعه به دست می آید. 

 برشی میشود. و کمترین مقدار حرکت خاک در این حالت از هر قطعه مبنای تعیین نیروی محوری

Ws= min (Ws1 , Ws2)                                                          )23(           

 

 جایگذاری می شود. در معادالت تعادلمقادیر آنها  ،ها در صفحه لغزش میکروپایلتعیین نیروهای برشی و محوری  پس از    

، محل N) 2و  N 1(وارد بر هر قطعه در صفحه گسیختگی، نیروی نرمال (E)شامل نیروی نرمال وارد بین قطعات  مساله مجهوالت

 ) (F.Sو ضریب اطمینان پایداری شیب در برابر لغزش  X) 2و  X 1(وارد شدن نیروی نرمال بر هر قطعه در محل صفحه گسیختگی
، ضریب اطمینان  MATLABمی باشد که با حل معادالت تعادل تعیین می شوند. در این فرآیند از طریق بهینه یابی کد نویسی 

 که سطح گسیختگی را نشان می دهند ، متناظر با این ضریب اطمینان بدست می آیند.  2Ɵو  1Ɵحداقل و در نتیجه زوایای 

  نتایج و بحث روی آنها -3

محدود می باشد استفاده شد. نتایج حاصل از کد  المانکه مبتنی بر رویکرد  PLAXISبرای صحت سنجی نتایج از نرم افزار     

میکروپایل  قطرکه در این مدلها ارتفاع، طول و زاویه شیب و حالت متفاوت با مدلسازی این نرم افزار مقایسه گردید  14نویسی در 

طبیق خوبی در اکثر موارد ت کهها به عنوان پارامتر مقاومتی تغییر و اثرات این تغییرات بر ضرایب اطمینان بررسی و مقایسه گردید 

 .بین نتایج مشاهده شده است
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 ضریب اطمینان پایداری با طول شیبنمودار تغییرات  -5شکل 

  

 شیب ارتفاعضریب اطمینان پایداری با نمودار تغییرات  -6شکل 
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 ضریب اطمینان پایداری با ارتفاع و طول شیبنمودار تغییرات  -7شکل 

 نتیجه گیری-4

که با افزایش طول شیب و همچنین کاهش زاویه شیب ضریب اطمینان  گر آنستبیان 5از بررسی شکل نتایج حاصل      

و   MATLABدر شیب های با طول کم، مقادیر ضریب اطمینان حاصل از نرم افزار افزایش می یابد. پایدارسازی میکروپایل ها 

PLAXIS  ای وارده، طول شیب به علت افزایش وزن توده خاک و به تبع آن افزایش تنش هتطابق بسیار باالیی دارند. با افزایش

، توانایی کمتری PLAXISنسبت به نرم افزار  تعادل حدی()رویکرد   MATLABنرم افزار معادالت ورودی در پژوهش حاضر در 

 دو تحلیل افزایش می باید. کرنش ها خواهد داشت و فاصله ی بین ضرایب اطمینان حاصل از این -در مدلسازی دقیق تنش

افزایش زاویه شیب با افزایش ارتفاع شیب و در نتیجه پایدارسازی  مشاهده می شود که ضریب اطمینان 6از بررسی شکل      

انطباق خوبی دارند. در این حالت تحلیل شیب مسلح  MATLABو کد نویسی  PLAXISنتایج حاصل از تحلیل کاهش می یابد. 

 MATLAB شده بوسیله نرم افزار نویسی کدمعادالت تعادل حدی ضرایب اطمینان باالتری نسبت به  PLAXISر شده با نرم افزا

محافظه کارانه تر بودن روابط سازگاری تغییر مکانها در معادالت تعادل حدی اصالح شده  بیان کنندهنشان می دهد که این موضوع 

 پژوهش حاضر است.

با افزایش زیرا افزایش همزمان ارتفاع و طول شیب و در نتیجه ثابت نگه داشتن زاویه شیب ضریب اطمینان کاهش می یابد.  با    

ظرفیت میکروپایل ها برای پایدارسازی به علت افزایش نیروهای محرک )ناشی از وزن شیب( کاهش می یابد. نتایج نرم ابعاد شیب 

 سیار خوبی با نتایج حاصل از پژوهش حاضر دارد.در این حالت تطابق ب PLAXISافزار 
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-Reduction   Cبا نحوه محاسبات  PLAXIS نرم افزار ، تطبیق خوبی با نتایجروش حاضرنتایج حاصل از  مقایسه ها نشان می دهد
ϕ در تعیین ضریب اطمینان پایدارسازی شیب های خاکی مسلح شده با میکروپایل ها دارد و در جبران نقایص روش های متداول تعادل حدی

 .قابلیت خوبی دارد
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