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  خالصه
 

که مبتنی بر  PLAXISهدف از استفاده از روش تکامل یافته بر مبنای رویکرد تعادل حدی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج نرم افزار    

اصول  المان محدود است، کاهش نقایص بیان شده در روش تعادل حدی با در نظر گرفتن معادالت سازگاری و در نظر گیری اثر تغییر 

کانها در تعیین نیروهای بسیج شده در میکروپایل است. این موضوع باعث می شود که بر خالف فرضیات روشهای کالسیک تعادل م

نیروهای ایجاد شده در المان مسلح کننده خاک در صفحه گسیختگی در حالت حدی خود در نظر گرفته  GEOSLOPEحدی مانند 
ر مکان وارده بر خاک در زمان گسیختگی شیب بدست آید. ضمن اینکه با توجه به دالیل نشوند و مقدار واقعی آنها با توجه به تغیی

این  مطرح شده در قبل گسیختگی شیب مسلح شده با میکروپایل  معموال با تسلیم میکروپایل  قبل از گسیختگی خاک رخ می دهد.

پایل هاو در نتیجه استفاده معمول تر از آنها در شرایط موضوع باعث تولید نتایج واقعی و البته تحلیل و طراحی اقتصادی تر میکرو

حساس و خاصی می شود که استفاده از آنها بهترین روش تسلیح شیب برای باال بردن ضریب اطمینان است. ضمن اینکه با توجه به 
لی از محاسبات پیچیده ای که شرایط تنش کرنش واقعی خاک را در نظر میگیرد و  PLAXISتطبیق باالی نتایج با روش المان محدود 

 برخوردار است، با استفاده از این پژوهش می توان با محاسبات ساده تعادل حدی نیز به رفتار واقعی خاک نزدیک شد. 

 
 

 ، میکروپایل، شیب های خاکیGEOSLOPE، سازگاری تغییر مکان ها، PLAXISکلمات کلیدی: 
 
 

 مقدمه  .1

با بقیه تکنیکهای پایداری شیب به علت نبود کلی اطالعات کافی از تحلیل و طراحی  استفاده از میکروپایل ها در مقایسه    

زمینه استفاده از آنها در   آنها بسیار محدود و یا محافظه کارانه شده است و این موضوع قطعا با افزایش اطالعات در

در دنیای امروز ، استفاده از آنها را اقتصادی  پایدارسازی شیب ها ، با توجه به مزیتهای بسیار پایدارسازی توسط این ابزارها

 و متداول تر خواهد کرد.
ها ها نیازمند بررسی اثرات خاک بر شمعلغزه های مسلح شده با شمع های پایدارکننده به علت زمینحرکت شمع در شیب

اثر متقابل خاک ـ  هر چند بررسی و تمام خصوصیات مقاومتی خاک و شمع و پروفایل حرکات خاک در عمق دفن است.

 شمع به علت حرکت شیب به دلیل طبیعت سه بعدی آن از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
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ها با درنظرگیری این اثرات وجود های پایدار شده با شمعهای متعددی برای تحلیل و طراحی شیببه همین دلیل روش

کننده با تکامل فرضیات و  های مسلحدر تحلیل و طراحی شمعاند و نقایص خود ها با مرور زمان تکامل یافتهدارد. این روش
 اند.درنظرگیری اثرات متقابل خاک و شمع محدود کرده

 :دنیز به دو دسته اصلی تقسیم شو [1]  توسطهای پایدارکننده های موجود تحلیل و طراحی شمعروش
 های عددیروش -2 های بر مبنای فشار یا جابجائی روش -1

 ی اول روش تعادل حدی و تبدیل شیب به قطعات را بررسی خواهیم کرد.های دستههش از بین روشدر این پژو
 
 های تعادل حدیروش-1-1
 
                    ، این روش ها اولین بار توسطتحلیل پایداری با رویکرد تعادل حدی صورت گرفته است 1391از سال     

ده به وسیله شمع ها استفاده شد. برای حل مساله پایداری شیب، در این برای تحلیل پایداری شیب های مسلح ش[2]

رویکرد ضریب اطمینان شیب مسلح شده با شمع به صورت نسبتی از لنگر مقاوم به لنگر محرک در توده خاک ناپایدار 

تعیین می شود. تعریف می شود. لنگر محرک و لنگر مقاوم ناشی مقاومت برشی خاک، با استفاده از روش مرسوم قطعات 
برای برآورد نیروی جانبی وارد بر ردیفی از برای محاسبه لنگر مقاوم به علت وجود شمع ها  استفاده از معادالت تئوری که 

 .Lee  et  alیک رویکرد مشابه توسط [2] را پیشنهاد دادند. استفاده می شدشمع های در معرض حرکت جانبی خاک 
برای تعیین صفحه لغزش بحرانی شیب با یافتن لنگر محرک و   Bishop وش ساده شدهکه در آن ر[3] ارائه شد  (1995)

مقاوم ناشی از مقاومت برشی خاک به کار گرفته شده است. این نیروها با استفاده از فرآیندی بر پایه روش المان مرزی 

تحلیل  ی اثر متقابل شمع درروش دایره اصطکاک را برای در نظرگیر  Hassiotis et al. (1997)محاسبه شده است. 

ت سادگی و نیاز به پارامترهای ورودی کمتر، هنوز پر کاربرد و اجرایی این روش ها به عل [4]. پایداری شیب گسترش دادند

های حفاری شده باید آید که شفتهای طراحی بر پایه تعادل حدی عموماً یک نیروی معادل بدست میهستند. در روش
رابر آنها باشند. بسته به روش انتخاب شده پایداری شیب، نیروی باالنس شده با برنامه پایداری شیب قادر به مقاومت درب

اند: بیشاپ، اسپنسر، جانبو، های تحلیل پایداری که اغلب استفاده شدهآید. روشبواسطه تعادل ممان یا نیرو بدست می

 پرابس و مرگنسترن و... هستند.
این  دهد.مورد قبول برای تعیین ظرفیت جانبی نهایی در انواع مختلف خاک را ارائه میهای تعادل حدی روشهایی روش 

کنند و هیچ کرنشی تا وقتی تنش تسلیم ثابت ها خاک را به صورت صلب با رفتار تنش کرنش پالستیک فرض میروش

می کند و با فرض وجود کولمب پالستیک تبعیت -آید. در این روش ها خاک در شکست از معیار مورنشده بدست نمی

حداقل یک صفحه لغزش، تحلیل استاتیکی تنشهای نرمال و مماسی روی صفحه لغزش صورت می گیرد و با نوشتن 
معادالت تعادل استاتیکی در قطعات تقسیم شده شیب باالی صفحه فرضی و با درنظرگیری فرضیات مربوط به توزیع 

ن قطعات ، نیروهای خاک در طول صفحه شکست و ... ظرفیت بار العمل خاک در طول شمع در شکست، نیروی بیعکس

 نهایی جانبی، ضریب اطمینان حداقل و صفحه لغزش بحرانی مربوط به آن تعیین می شود.
شناخته می شوند که در آنها رفتار شمع و خاک به صورت مجزا در   *روش های تعادل حدی به عنوان روش های نا پیوسته

رفتار واقعی تنش و کرنش در خاک را در محاسبه ضریب اطمینان در نظر  نمی گیرد لذا محدودیت  و  نطر گرفته می شود

 های روش های تعادل حدی کالسیک در صورت استفاده از مسلح کننده بیشتر نمایان می شود. 
 

                                                 
Uncouple *  
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 محدودیت های روش های کالسیک تعادل حدی در پایداری شیب ها -1-2

 [5]زیر بیان شده است: ا توسط به صورتاین محدودیت ه 

 این روشها فقط معادالت تعادل استاتیکی را ارضا می کنند و معادالت سازگاری تغییر مکانها را در نظر نمی گیرند.-1
خاک  -در تحلیل تعادل حدی سختی خاک و مسلح کننده در نظر گرفته نمی شود  و از هر گونه اثرات متقابل شمع-2

و خاکی که در آن تغییر مکان وابسته به  الیه -های ترکیبی، شرایط خاک الیهای شرایط شمعشود، بنابراین برنظر میصرف

سختی خاک ایجاد می شود، مناسب نیست و نیاز به فرضیات غیر صحیحی دارد که بارهای مسلح کننده بتواند حالت تنش 

 خاک را منعکس کند.
 مسلح کننده در نظر گرفته نمی شود. اصالح تنش های موضعی در طول صفحه شکست خاک در مجاورت-9

 این روش ها رفتار خاک را در نظر نگرفته و در نتیجه ضریب اطمینان در کل صفحه لغزش ثابت می ماند.-4

ها، هیچ تعریف و اطالعاتی از اندازه حرکت خاک مورد نیاز برای بسیج شدن ظرفیت نهایی شمع، یا از این گونه روش-5
دهد و همه المانها را حالت نهایی در در بارهای کمتر از آنهایی که باعث شکست می شود، بدست نمیرفتار بار، جا به جایی 

 حد تسلیم در نظر می گیرد.

شکل صفحه لغزش بحرانی باید با سعی و خطا محاسبه شود. شروع شکست و گسترش آن نا معلوم بوده و در انتها تنش -6

 [6].ر گرفته نمی شودهای اولیه در تحلیل های تعادل حدی در نظ
ها فقط برای تخمین سریع بارهای جانبی نهایی مناسب هستند و همۀ این فرضیات عدم با همه ی این موارد ، این روش

های تعادل حدی برای برآورد رفتار بار جانبی برای طراحی را نشان می اطمینان را در دقت و محدودیت دسترسی به روش

 دهد.
 

 .پژوهش حاضر2
که بوسیله یک زوج میکروپایل  پایدارسازی شده است، مورد تحلیل قرار  ø-c  تحقیق یک شیب همگن از خاکدر این 

اند. از رویکرد تعادل حدی گرفته است. میکروپایل  ها بصورت مایل و متقارن نسبت به قائم بوده و در راس شیب نصب شده

ای تقسیم شیب به قطعات با تعداد مناسب، کل شیب به دو برای تحلیل پایداری شیب استفاده شده است. بدین منظور بر

-قطعه تقسیم شده است که فصل مشترک آنها خط قائم گذرنده از راس شیب است هر قطعه یک میکروپایل  را در بر می
گیرد. زاویه سطح لغزش در هر قطعه متفاوت در نظر گرفته شده است، بعبارت دیگر سطح لغزش شیب بصورت دوخطی 

ده است. مشخصات هندسی شیب شامل ارتفاع و زاویه آن نسبت به افق است. معادالت تعادل برای هر قطعه با در لحاظ ش

نظر گیری تمام نیروهای وارد بر قطعات و همچنین نیروهای بسیج شده در میکروپایل  ها در صفحه لغزش حل می شود و 
حاظ کردن رفتار واقعی معادالت سازگاری تغییر مکانها برای لبه علت باالتر بودن تعداد مجهوالت و همچنین در نظر گیری 

و حرکت خاک )با کاهش نقایص روش تعادل حدی کالسیک( معادالت سازگاری به و اثر متقابل میکروپایل میکروپایل 

ها و همچنین صفحه لغزش بحرانی شیب و ضریب نیروهای بسیج شده در میکروپایل  کمک معادالت تعادل آمده و

 ان بهینه مربوط به آن صفحه تعیین می شود. اطمین
برای حل توامان معادالت تعادل و سازگاری و همچنین بهینه کردن ضریب اطمینان و تعیین صفحه لغزش بحرانی از کد 

در صفحه لغزش نیروهای برشی و محوری میکروپایل استفاده می شود. در این الگوریتم بعد از تعیین   MATLABنویسی 

   ها در حالت یختگی، معادالت تسلیم میکروپایل ییر مکان خاک )شیب( و البته تابعی از زوایای صفحه گسبر حسب تغ
سازه ای و ژئوتکنیکی حل می شود. در این صورت کمترین مقدار تغییر مکانی از خاک که موجب ایجاد تسلیم هر کدام از 

آید. با تعیین این تغییر مکان نیروهای مسلح کننده در پایه های میکروپایل  در هر یک از معیارهای تسلیم بدست می 

صفحه لغزش در لحظه گسیختگی تعیین شده و معادالت تعادل برای تعیین ضریب اطمینان پایداری شیب با تعیین زوایای 
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 حل می شوند. سپس نتایج حاصله با نتایج نرم MATLABنرم افزار  (PSO) صفحه لغزش بحرانی بوسیله کد بهینه یابی

 کرنش خاک را مدل می کند، مقایسه می گردد.-که رفتار واقعی تنش PLAXISافزار 
 

 Wsهندسه شیب مسلح شده با میکروپایل و در معرض تغییر مکان -1شکل     

 نیروهای وارد در معادالت تعادل و سازگاری-2-1
 
وری و خمشی میکروپایل  در حالت نیروهای نرمال و مماسی هر قطعه در محل صفحه گسیختگی، نیروهای برشی ، مح  

بحرانی ) محل صفحه گسیختگی(، نیروهای نرمال و مماسی بین قطعات و نیروی وزن هر قطعه، نیروهایی هستند که در 
 معادالت تعادل وارد می شوند.

کدام به  نیروهای یاد شده نیز هر، معرفی می شوند، همچنین   2Ɵو   1Ɵو  αو زوایای   Hابعاد شیب بر حسب ارتفاع 

صورت زیر برای هر  قطعه شیب تعریف شده و برای تحلیل پایداری شیب مسلح ، در معادالت تعادل نیروها وارد می شوند 

تعدادی از نیروها و فواصل و همچنین ضریب اطمینان پایداری شیب جز مجهوالت بوده و از حل معادالت تعادل و 
 سازگاری تعیین می شوند.

  ( به صورت زیر تعریف می شوند:1ه شده در شکل)پارامترهای نشان داد

                                                                                                                              

1

1

Ssin( )R
sin( 2 )

  


  

                                                                                                              )1 (

 
1

sin( 2 )RT
sin( )
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(9 )                                                                                               2

2

sin( 2 )U R
sin
  




 

(4 )                                                                                                              
2

Uw
sin( 2 )


  

 

 

   W1,,W2  نیروی وزن هر قطعه   

2  , X1X   محل اثر نیروی نرمال بر هر قطعه در محل صفحه گسیختگی 

2  S ,1 S   نیروی مماسی ایجاد شده در هر قطعه صفحه گسیختگی 

2 ,N1N   نیروی نرمال وارد بر هر قطعه در صفحه گسیختگی 

2  ,P1P     در صفحه گسیختگینیروی محوری بسیج شده در میکروپایل  هر قطعه 

2 ,V 1Vنیروی برشی بسیج شده در میکروپایل  هر قطعه  در صفحه گسیختگی 

2 ,M1M   لنگر خمشی میکروپایل  هر قطعه در صفحه گسیختگی 
F.S   ضریب اطمینان پایداری شیب مسلح شده در برابر گسیختگی 

E     نیروی نرمال وارد بین قطعات شیب 

T   طعات شیب نیروی مماسی وارد بین ق 

Z  محل اثر نیروی نرمال بین قطعات شیب 
2,L1L   طول میکروپایل  ها در گوه گسیختگی 

2 ,  µ 1  µ   زاویه میکروپایل ها با صفحه گسیختگی مربوطه 

بعضی از نیروها و پارامترها با فرضیات تعادل حدی و یا قوانین ریاضی و مکانیک خاک به صورت زیر تعریف می شوند، بقیه 

 .ارد با حل معادالت بدست خواهند آمدمو
 

 معادالت تعادل نیروها و لنگرها-2-2
 

 قطعه پایین دست

 نیروهای وارده بر قطعه پایین دست )قطعه اول( شیب مسلح شده با میکروپایل -2شکل         
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(5 )                                                                                                           1 1
1
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1
1

( tan ) (C )S
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F S

  
                                                                                                      )6(

      

1 1
1

1

( ) (tan( ) tan( ))2
( 0.5 )2

H Sin
L

Sin

   

  

   


  
                                                                           )7( 

                                                    
(Morgenstern and Price, 1965)  برای محل اعمال نیروی نرمال بین دو قطعه و همچنین نیروی مماسی بین آنها

 [7]مقادیر زیر را پیشنهاد کرده اند:

(8                                                                                                                            )      
2
R

Z   

( )T f x E                                                                                                                  )3(
    

 برای قطعه اول به صورت زیر نوشته می شوند:  Oمعادالت تعادل  نیروهای افقی، قائم و لنگر خمشی حول نقطه 

(11)                1 1 1 1 1 1Fy 0 : W T N Cos S Sin P Cos V Sin 0
2 2
 

           

                                        

1 1 1 1Fx 0 :E S Cos N Sin V Cos P Sin 0
2 2
 

                                            )11(

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


               

1

1 1 1

1

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

2 2


 

           
 
  

          )12(  

                                                                                                          

11
1

R Sin( )2Sin
M




 
                                                                                             )19( 

   

                                                                                                                                                     

 
2

2
1 1

TM ( ) (R) R Tcos( )22
                                                                  )14( 

    
 

 قطعه باالدست
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 ه با میکروپایلنیروهای وارده بر قطعه باالدست )قطعه دوم( شیب مسلح شد -9شکل 

 

 برای قطعه دوم  نیز به همان صورت نوشته می شوند. Oمعادالت تعادل  نیروهای افقی، قائم و لنگر خمشی حول نقطه   

شود کل مجهوالت در یک نیروهای وارده بر هر قطعه نشان داده شده است. همانطورکه مالحظه می (9)و  (2) در شکل

ر سطوح مشترک، محل نقطه اثر نیروهای نرمال، نیروهای محوری و برشی و لنگر قطعه شامل نیروهای نرمال و برشی د

خمشی میکروپایل و زاویه سطح گسیختگی است. زوایای سطح گسیختگی به روش سعی و خطا و از طریق حداقل کردن 
ارامتر است که با پ 3آیند و جزو مجهوالت مساله نیستند. لذا، تعداد مجهوالت دو قطعه شامل ضریب اطمینان بدست می

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

معادالت حاکم بر مساله شامل معادالت تعادل نیرو و لنگر برای هر قطعه و رابطه مقاومت خاک در سطح گسیختگی است 

عدد  8شدن مساله و رسیدن تعداد مجهوالت به  معادله خواهند بود. برای معین 8که در روابط باال آورده شده اند و کالً 
 (3)و  (8)در رابطه های   Morgenstern and Price (1965) [7]الزم است دو فرض ساده کننده با توجه به توصیه

 شامل محل نقطه اثر نیروی نرمال در سطح مشترک دو قطعه و نیروی برشی در سطح مشترک دو قطعه است. 
 

د در روش های کالسیک تعادل حدی تنها معادالت استاتیکی ارضا می شوند و کرنش و تغییر همانطور که قبال بیان ش

مکانهای ایجاد شده در خاک و مسلح کننده ها در نظر گرفته نشده و سازگاری تغییر مکانها ارضا نمی شود، این موضوع 
می شوند که از مسلح کننده ها برای باعث پایین آمدن دقت تحلیل و عدم مدلسازی تنش های واقعی مخصوصا در حالتی 

پایدارسازی شیبهای خاکی استفاده می شوند. بدین منظور در این پژوهش  برای تعیین بقیه مجهوالت )نیروهای بسیج 

شده در میکروپایل  ها در صفحه لغزش( و همچنین از بین بردن مهمترین محدودیت روش های تعادل حدی کالسیک ، 

 )وارد بر شیب( محاسبه می شوند.  ( SW)حسب تغییرمکان شیب  نیروی میکروپایل ها بر
های محوری، برشی و خمشی این نیروها در صفحه لغزش بر حسب تغییرمکان خاک و با در برای این منظور مولفه     

روهای ها تعیین می شود. در این پژوهش از این روش برای تعیین نینظرگیری ظرفیت سازه ای و ژئوتکنیکی میکروپایل

ها )با رویکرد شمع های مسلح کننده شیبهای خاکی( در صفحه لغزش استفاده شده برشی و لنگر خمشی در میکروپایل
 و با توجه به معادالت حاکم بر مساله به یک دستگاه معادالت معین تبدیل شده و قابل حل خواهد بود.  است.
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 از حرکت شیببرآورد نیروهای بسیج شده در میکروپایل  ها ناشی -2-3
 
 یروهای برشین

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

بر شمع، به  s Wخاک لغزنده برابر باشد و مبنای شکل گیری صفحه لغزش نیز همین اصل است. اثر حرکت یکنواخت 

  Draggingمعادل می شود. این خروج از مرکزیت، ممان خمشی  Oاز نقطه   e  0 وج از مرکزیتدر خر  H 2صورت بار 
ناشی از اصطکاک را در محل صفحه لغزش مدل می کند، که هر چند ناچیز، تنها لنگر خمشی موجود در صفحه لغزش 

 است. 

 
 

 

 

 

 
 )الف(
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 )ب(         

خاک الف(مساله اولیه ب(شمع در معرض بار معادل در شرایط   Wsعرض حرکت تئوری بار معادل برای شمع منفعل در م-4شکل 

 لغزش نرمال

 

و رفتار قسمت لغزنده  M 0و لنگر خمشی  H   2برای تحلیل های بعدی، رفتار قسمت پایدار شمع تحت بار محرک     
در قسمت لغزنده شیب با مقدار  بررسی خواهد شد. نیروی ناشی از فشار خاک بر  میکروپایل    2H-=( 1H(شمع تحت بار

1H  .[8]نشان داده می شود و به مقادیر زیر تعریف می شوند 

  S g2
1 L1 L1 1

2

w w
H 1 A A L

g


    



                                                                            )15 (

  

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)

      
 
   

                                   )16( 

         
1 n  2و n  توانهایLRFD  1برای الیه های اول و دوم وAL  2 وAL ضرایب LRFD  .برای الیه های اول و دوم است  

2Xp  ضخامت لغزش از مرز االستیک پالستیک تا نقطه O  2وk    مدول عکس العمل بستر در خاک الیه دوم است. و

0.152همچنین 
2

P P

k( )
4E I

  2مشخصه تعریف می شود.  معکوس طولWg  تغییر مکان میکروپایل  در صفحه

 برابر چرخش میکروپایل  در صفحه لغزش ناشی از این حرکت خاک است 2gخاک و مقدار    Wsلغزش ناشی از حرکت 
 [8]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)

     
   

    

 

 (17                                                                                             )2n2
2 2 2

2

(2Xp 2Xp 1)Xp
Xp 1
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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 

 
      

    

   

 (18 ) 

      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

                                                

 

به علت خمش میکروپایل  ناشی از حرکت خاک در صفحه لغزش، چرخشی ناشی از این خمش در نظر می گرفته می شود 

 [8]    و مقدار تغییر مکان میکروپایل  در صفحه لغزش برابر با تغییر مکان خاک نمی شود.
                                                                                                           

2 2 1| | ( )Ws Wg g L Xs   
(13) 

                                                  ضخامت ناحیه ای که در آن تغییر شکل میکروپایل  از حرکت خاک فراتر رود. Xsکه در آن 
 Xs=1L این موضوع زمانی است که  .ک استحرکت شمع در ابتدای وارد شدن تغییر مکان خاک برابر با حرکت خا    

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

 شمع در حد االستیک است.( وقتی شمع از نقطه اعمال نیرو یا سطح لغزش شروع به رفتار پالستیک می کند، با ایجاد

متر زیر زمین تغییر  4در شمع در محل صفحه لغزش ایجاد می شود. معموال تا حدود  gθ  2خمش در شمع زاویه چرخش
 (2013 مکان خاک و تغییر شکل شمع برابر است و از آن به بعد تغییر شکل شمع کمتر از تغییر مکان خاک می شود.

H1H= 2تعیین شده و مقدار   2Xpساوی قرار دادن آنها مقدار و با م  H1H , 2با جایگذاری مقادیر باال در روابط تعیین
 (1,2V)به عنوان نیروی برشی در صفحه لغزش میکروپایل   بیان می شوند.  Ws بر حسب 

 

 
 

 نیروهای محوری

  (Ws)از طرف خاک تغییر مکان وارد نیروی محوری بسیج شده در میکروپایل در قطعه اول در صفحه لغزش بر حسب   
 به صورت تابعی از سختی محوری شمع و تغییر طول محوری به صورت زیر تعیین میشود.

(21 )                                                                               0 0Ldown (L Ldown) L     

(21 )                                                                                           1P ( L)down t Ws    

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

ماس با خاک است به صورت به خصوصیات مقاومتی خاک و جنس میکروپایل  و همچنین مساحت جانبی میکروپایل  در ت
 [9]: تعیین میشودزیر 

u ult bond 1P d L                                                                                                  )22(    

 این نیرو ، بیشترین نیروی محوری است که می تواند برای مقاومت در برابر لغزش بسیج شود. 
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طول مورد نیاز میکروپایل  پایین صفحۀ لغزش نیز  با توجه به توانایی تحمل  مقاومت باند  تعیین شده در باال، توسط      

 به صورت زیر تعیین می شود.                           2طول دفن شده میکروپایل  در خاک پایدار با ضریب اطمینان 

u ult
below bond

bond

PL F.S
d

  
 

                                                                           )29(   

متر از حرکت  1.11254اینچ برابر  1.1در تقریبا  با تخمین اینکه انتقال بار در برش جانبی  t-z با توجه به نمودارهای 
دار بیشینه در صفحه لغزش تا مقدار خاک بسیج می شود و با فرض توزیع یکنواخت نیروی برش جانبی در میکروپایل از مق

تا مقدار صفر در انتهای دور میکروپایل، حرکت مورد نیاز خاک برای بسیج شدن کامل مقاومت محوری پایین صفحه لغزش 

و همچنین حرکت 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

 
   



                                                                             )24( 

         

    up down   است.مجموع حرکت مورد نیاز برای بسیج شدن کل نیروی محوری  در کل میکرو پایل                                                        

u                                  سختی محوری میکروپایل                                     ( 25) ultPt
up down


  

                                                                                                                                                                                                                                                           

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

در صفحه  (Ws)وری هر میکروپایل در هر قطعه را برای تغییر مکان خاک مورد نظر مجزا بدست آمده تا بتوان نیروی مح
 لغزش به صورت زیر تعیین کرد. 

 تغییر طول محوری شمع ناشی از حرکت خاک

و در نتیجه وارد شدن نیروی معادل بر هر دو قطعه شیب، میکروپایل  پایین شیب در قطعه ( Ws)با حرکت  شیب      

نیروی فشاری و در نتیجه کاهش طول و میکروپایل باالی شیب در قطعه باالدست تحت نیروی کششی و پایین دست تحت 

افزایش طول قرار می گیرد. با محاسبه تغییرات طول میکروپایل ها در این حاالت در هر قطعه می توان معادله تعیین 

  [9]نیروی محوری هر میکروپایل را بدست آورد. 

 ا تصویر افقی و عمودی میکروپایل  بر صفحه لغزش به صورت زیر تعیین می شود.برای این منظور، ابتد

 قطعه پایین دست

01 1 1x L Sin( )2
                                                                                                                     )26(  

                                                                                                                                                                          

 01 1 1r L Cos( )2
                                                                                                     ) 27(    

بر این اساس با استفاده از هندسه تغییر شکل میکروپایل و به صورت تابعی از حرکت خاک، طول کاهش یافته میکروپایل 

 واقع در قطعه پایین دست و در نتیجه تغییر طول میکروپایل تعیین می شود.
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    (28   )                                                                             
1

2 2 2
0 01 01L Ldown r (x ws)     

 
                                                                      

  Wsمعیار تسلیم و تعیین -2-4
 

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

به شرط تسلیم میکروپایل هاتعیین می شود. بدین منظور دو معیار تسلیم برای هر میکروپایل در نظر   (Ws)حرکت خاک 

کمترین مقدار حرکت خاک که باعث تسلیم سازه ای میکروپایل ها در ترکیب تنش های محوری و برشی و یا گرفته شده و 
 ( میکروپایل می شود انتخاب می شود. باعث تسلیم ژئوتکنیکی )برش جانبی یا مقاومت باند

 قطعه اول

 معیار تسلیم سازه ای میکروپایل تحت فشار واقع در  قطعه اول                                         

   

allowable

21 1

allowablec

P v( ) 1
P v

                                                                                            ) 23(  

        
                                          

        معیار تسلیم ژئوتکنیکی میکروپایل واقع در قطعه اول  
                                                                                                                                                 

1P 1
Pu ult




                                                                                                                        )91(  

 در نظر گرفته می شود.  1Wsحداقل مقدار تغییر مکان خاک از دو معیار در این میکروپایل 

 

 

 قطعه دوم

 یار تسلیم سازه ای میکروپایل تحت کشش واقع در قطعه دوم                                                   مع 

(28                                                                                       )     22 2

allowable allowable

P V( ) 1
Pt V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  معیار تسلیم ژئوتکنیکی میکروپایل واقع در قطعه دوم 

 (23                                                                                                                   )2P 1
Pu ult




 

                                                                                                       

 در نظر گرفته می شود.  2Wsحداقل مقدار تغییر مکان خاک از دو معیار در این میکروپایل 

ی با جایگذاری مقادیر نیروی محوری و برشی در روابط باال و با در نظر گیری  مقادیر نهایی برش، نیروی محوری فشار     
، به صورت تعریف شده در زیر، حداقل مقدار  تغییر مکان خاک که باعث تسلیم   Pull-outو نیروی نهایی  [10]کششی 

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

 ی محوری، برشی میشود.کمترین مقدار حرکت خاک در این حالت از هر قطعه مبنای تعیین نیرو

 
Ws= min (Ws1 , Ws2)    
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 نتایج و بحث .3
در پژوهش حاضر  به منظور بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی و مقاومتی شیب و مسلح کننده ها )میکروپایل( بر    

ل های مسلح ضرایب اطمینان پایداری شیب و همچنین تغییر مکان های ایجاد شده ناشی از حرکت شیب در میکروپای

کننده در صفحه ی شکست، با تغییر هر پارامتر در محدوده های ذکر شده، مدل هایی به شرح زیر ساخته می شود. این 
گروه بررسی و تاثیر هر یک بر پایداری شیب و تغییر مکانهای ایجاد شده در هر میکروپایل بررسی می گردد.  5پارامترها در 

اثر تغییرات پارامترهای هندسی شیب، شامل تغییر طول و زاویه شیب با ثابت -1این گروهها در سه قسمت به صورت 

ماندن ارتفاع شیب، تغییر ارتفاع و زاویه شیب با ثابت ماندن طول شیب، تغییر طول و ارتفاع شیب به صورت همزمان با 

خاک و زاویه اصطکاک خاک   اثر تغییرات پارامترهای مقاومتی خاک شامل تغییرات چسبندگی-2ثابت ماندن زاویه شیب 
اثر تغییرات پارامترهای مقاومتی میکروپایل مانند قطر میکروپایل و زاویه بین میکروپایل های باالدست و پایین دست   -9

هستند. با تغییرات این پارامترها هر مدل با حضور میکروپایل های پایدار کننده شیب و بدون میکروپایل ها در نرم افزار 

PLAXIS لیل شده و خروجی های تحلیل به صورت ضریب اطمینان پایداری شیب و تغییر مکان ایجاد شده در هر تح
نیز تعریف می شوند و تحلیل هر یک  MATLABمیکروپایل به صورت زیر نشان داده می شود. این مدلها در نرم افزار 

 کروپایل ها در صفحه لغزش صورت می گیرد.جهت تعیین ضریب اطمینان پایداری شیب و تغییر مکانهای ایجاد شده در می

که مبتنی بر رویکرد المان محدود می باشد استفاده شد. که در اکثر  PLAXISبرای صحت سنجی نتایج از نرم افزار     

 موارد تطبیق خوبی بین نتایج مشاهده شده است.

 

 تغییرات همزمان طول و ارتفاع شیب )زاویه ی ثابت شیب( -3-1

 
 

 ودار تغییرات ضریب اطمینان پایداری با ارتفاع و طول شیبنم -5شکل 
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 نمودار تغییرات تغییر مکان های ایجاد شده در میکروپایل فشاری با ارتفاع و طول شیب -6شکل  
 

 ( مشاهده می شود با افزایش ابعاد شیب ضریب اطمینان پایداری شیب کاهش می یابد. زیرا5همانگونه که در شکل )   
ظرفیت میکروپایل ها برای پایدارسازی به علت افزایش نیروهای محرک )ناشی از وزن شیب( کاهش می یابد. نتایج نرم 

در این حالت تطابق بسیار خوبی با نتایج حاصل از پژوهش حاضر دارد. همچنین ضریب اطمینان شیب  PLAXISافزار 

شیب مسلح شده با میکروپایل هاست. با افزایش ابعاد شیب  کمتر از ضریب اطمینان %15حدود  8:8فاقد تسلیح در شیب 

این تفاوت کمتر می شود و این بدین معنی است که تاثیر مسلح سازی شیب در شیب های با ابعاد بزرگتر و افزایش 
پایدارسازی شیب با میکروپایل تعریف شده در 14:14نیروهای محرک ناشی از وزن شیب، بسیار کم می شود و در شیب 

( مشاهده می شود، با افزایش ابعاد شیب مسلح شده، تغییر مکان 6ین مسئله هیچ تاثیری ندارد. همانطور که در شکل )ا

ایجاد شده در میکروپایل ها افزایش می یابد. این موضوع به علت افزایش نیروهای محرک در شیب و نیروهای بسیج شده 
کرنش در نرم  -شیب است که با توجه به در نظر گرفتن رابطه ی تنشدر میکروپایل ها به سبب افزایش وزن قطعه لغزنده 

تغییر مکان در پژوهش حاضر، افزایش تغییر مکان های میکروپایل ها در صفحه  -و رابطه ی نیرو PLAXISافزار 

 و پژوهش حاضر در این مدلسازی ها  PLAXISگسیختگی، به علت افزایش نیروها توجیه پذیر است. نتایج حاصل از 

تطابق خوبی دارند که البته با افزایش ابعاد شیب و افزایش تنش ها و کرنش های ناشی از آن ها این نتایج از هم فاصله 
کمی می گیرند و این به علت آن است که با وجود تالش برای لحاظ کردن رابطه ی سازگاری تغییر مکان ها با نیروها در 

نمی تواند تنش ها و کرنش های واقعی را  PLAXISای بسیار باال مانند پژوهش حاضر این پژوهش در تنش ها و کرنش ه

 لحاظ کند. 
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            تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک-3-2
 

 
 

 نمودار تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب با زاویه اصطکاک داخلی خاک -7شکل 

 
 

 

 در میکروپایل فشاری با زاویه ی اصطکاک داخلی خاک نمودار تغییرات تغییر مکان های ایجاد شده -8شکل 

 

( مشاهده می شود با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک و در نتیجه افزایش مقاومت خاک، 7همانطور که در شکل )   

در  MATLABو   PLAXISضریب اطمینان پایدارسازی شیب مسلح شده با میکروپایلها افزایش می یابد. نتایج نرم افزار 

 ین حالت تطابق بسیار خوبی دارد.ا

تطابق کامل دارند و با افزایش زاویه ی اصطکاک،   MATLABو   PLAXISنتایج  91°در زوایای اصطکاک کمتر تا     

از هم فاصله بیشتری می گیرند. به نظر می رسد در زوایای اصطکاک باال به علت  MATLABو  PLAXISنمودارهای 
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در خاک ناشی از برهم کنش ذرات، تغییر مکان های ایجاد شده ناشی از نیروهای بسیج شده افزایش تنش های ایجاد شده 

کرنش واقعی ارائه شده در  -تغییر مکان در مدلسازی تنش -در میکروپایل ها افزایش می یابد و از توانایی رابطه نیرو

با مسلح سازی شیب با میکروپایلها ضریب پژوهش حاضر، کاسته می شود.  از نمودار مربوطه این نتیجه بدست می آید که 

درصد نسبت به عدم استفاده از میکروپایلها افزایش می یابد که البته با افزایش زاویه  19اطمینان پایدارسازی حدود 

اصطکاک داخلی و در نتیجه مقاومت خاک تاثیر استفاده از مسلح کننده در پایداری شیب بسیار کاهش می یابد چون 

وم خاک افزایش یافته و تاثیر میکروپایلهایی با این مشخصات در این مقاومت کمتر می شود. که این موضوع با نیروهای مقا

 قابل استنتاج است. Øنزدیک شدن نمودارهای شیب مسلح شده و شیب فاقد مسلح کننده با افزایش 

ایج حاصل از این روش نسبت به سایر با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سازگاری تغییر مکان ها لحاظ شده است، نت   

کرنش عمل می کند تطابق زیادی  -المان محدود که بر اساس رابطه تنش PLAXISروش های تعادل حدی با نرم افزار 

)تغییر مکان میکروپایل فشاری( با زاویه ی اصطکاک خاک در می یابیم که با افزایش زاویه   دارد.  از نمودار تغییر 

با شیب بسیار کمی رخ  MATLABکاک خاک، تغییر مکان میکروپایلها کاهش می یابد که این کاهش در نرم افزار اصط

، تغییر مکان میکروپایل با افزایش زاویه اصطکاک داخلی را بسیار بیشتر  PLAXISمی دهد ولی نرم افزار المان محدود 

اک ناشی از تغییرات زاویه ی اصطکاک داخلی خاک در نرم افزار نشان می دهد. با توجه به اینکه شرایط تنش واقعی توده خ

PLAXIS .بسیار بیشتر از روش حاضر در نظر گرفته می شود این نتیجه قابل قبول می باشد 

تغییرات چسبندگی خاک -3-3  
 

معرفی  MATLABو  PLAXISکیلوپاسکال در چهار مدل در نرم افزار  91و  25، 21، 15چسبندگی خاک با مقادیر     

می شوند. با این تغییرات تاثیر افزایش مقاومت خاک ناشی از افزایش چسبندگی بر ضریب اطمینان پایداری شیب مسلح 

 شده با میکروپایل و همچنین شیب بدون تسلیح به صورت نمودارهای زیر نشان داده می شود.

 



 

 
 

wwwCAUP.ir         17 

 پایداری شیب با چسبندگی خاکنمودار تغییرات ضریب اطمینان  -3شکل 

  
( ضریب اطمینان پایداری شیب افزایش می یابد. این افزایش ضریب اطمینان در نرم افزار cبا افزایش چسبندگی خاک )  

PLAXIS کرنش، با شیب بیشتری رخ می دهد. ضریب اطمینان پایدارسازی  -با توجه به در نظرگیری شرایط واقعی تنش

از ضریب اطمینان شیب مسلح نشده بیشتر است. با افزایش چسبندگی خاک ضرایب اطمینان  %15شیب مسلح شده حدود 

شیب های مسلح نشده و مسلح شده با میکروپایل ها به هم نزدیک می شوند و این بدان معنی است که در چسبندگی های 
چسبندگی که افزایش نیروهای مقاوم باالی خاک، مسلح سازی تاثیر کمی بر پایدارسازی شیب دارد. چون در این مقادیر، 

را باعث می شود پایداری شیب را تا حد باالیی تامین می کند. و تاثیر استفاده از میکروپایل با این مشخصات کم تر می 

 شود.
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 اکنمودار تغییرات تغییر مکان های ایجاد شده در میکروپایل فشاری با چسبندگی خ -11شکل 

    

تغییر مکان میکروپایل ها نیز افزایش می یابد و این موضوع نشان  PLAXISبا افزایش چسبندگی خاک در نرم افزار   

دهنده ی آن است که وقتی خاک نیز به عنوان نیروی مقاوم در برابر پایدارسازی به میکروپایل ها کمک می کند تغییر 
 تا گسیخته شوند.مکان بیشتری بر میکروپایل ها وارد می شود 

با شیب بسیار  MATLABافزایش ضریب اطمینان و تغییر مکان میکروپایل با افزایش چسبندگی خاک در نرم افزار   

 نشان داده شده است. PLAXISمالیم تری نسبت به 
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 تغییرات قطر میکروپایل ها -3-4

 

 نمودار تغییرات ضریب اطمینان پایداری با قطر میکروپایل ها -11شکل 

 
 

 

 نمودار تغییرات تغییر مکان های ایجاد شده در میکروپایل فشاری با قطر میکروپایل -12شکل 

 

با ( Grout & Casing)برای نشان دادن اثر افزایش ظرفیت میکروپایل ها و مقاومت آن ها تغییرات قطر میکروپایل     

 رسی شده است.تغییرات ضریب اطمینان و همچنین تغییر مکان های میکروپایل ها بر
( که تغییرات ضریب اطمینان شیب مسلح شده و بدون میکروپایل ها با تغییر قطر را نشان  می 11با توجه به شکل )    

دهد، مشاهده می شود که با افزایش قطر میکروپایل ها و افزایش نیروهای مقاوم در برابر گسیختگی ضریب اطمینان 
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این افزایش را با شیب بسیار کم نمایش می دهد که بیانگر  PLAXISد نرم افزار پایدارسازی شیب افزایش می یابد. هرچن

تاثیر کم افزایش مقاومت مسلح کننده ها در پایدارسازی بیش تر شیب است. در صورت استفاده از کوچکترین 
افزایش می یابد  %15ندهضریب اطمینان  پایداری شیب نسبت به شیب بدون مسلح کن  D=0.15و    0.1=میکروپایل

که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد این افزایش پایدارسازی با افزایش قطر میکروپایل ها به علت افزایش نیروهای مقاوم 

در برابر گسیختگی، بیش تر می شود. به صورت کلی افزایش قطر میکروپایل ها به عنوان نیروی مقاوم تاثیرگذار در پایداری 

 ر ناچیزی دارد.شیب تاثیر بسیا
که مربوط به میکروپایل های فشاری در لحظه ی گسیختگی است، نشان می دهد که با افزایش قطر   نمودار تغییرات 

میکروپایل ها تغییر مکان آنها در لحظه ی گسیختگی  کاهش می یابد. نمودارها بیانگر این است که تغییر مکان های ایجاد 

تطابق خوبی دارد. حال آنکه در  PLAXISها در پژوهش حاضر با نتایج حاصل از تحلیل در نرم افزار شده در میکروپایل 
تغییر مکان در پژوهش حاضر به مقدار واقعی مدل شده در نرم افزار  -این حالت با افزایش قطر میکروپایل ها، روابط نیرو

PLAXIS  نمودارها قابل استناد است.بسیار نزدیک شده است که این موضوع از نزدیک شدن این 

 
 . جمع بندی4

 
با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر اضافه کردن معادالت سازگاری تغییر مکانها به معادالت کالسیک تعادل حدی     

و سعی در لحاظ کردن ارتباط بین نیروهای ایجاد شده در میکروپایل ها و تغییر مکان خاک و در نتیجه نزدیک شدن به 
و مقایسه  PLAXISکرنش، با بررسی نتایج حاصل از تحلیل مدل ها در نرم افزار  -واقعی خاک در ارتباط بین تنش رفتار

و با توجه به تطابق باالی مشاهده شده در نمودارها وجود دارد. از آنها با نتایج تحلیل حاضر و شیب های فاقد تسلیح 

این گونه ، شیب های مسلح نشده و پژوهش حاضر  PLAXISافزار تطبیق باالی نمودارهای ناشی از تحلیل بوسیله نرم 
نتیجه می گردد که پژوهش حاضر توانایی باالیی برای نیل به این اهداف دارد و امکان استفاده از روش ارائه شده با توجه به 

عین حال کاهش  رویکرد تعادل حدی آن و در نتیجه سادگی و سرعت محاسبات و بقیه مزایای روشهای تعادل حدی و در

 نقایص روشهای کالسیک، در تحلیل شیب های خاکی یک الیه مسلح شده توسط میکروپایل ها وجود دارد.  
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