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چکیده
ها، ترین مسائل در پایدارسازي شیروانیدر مناطق شهري با توجه به محدودیت فضا، یکی از مهم

این . باشدبا رعایت مالحظات فنی، اجرایی و اقتصادي میمورد نظرانتخا روشی مناسب براي شیروانی 
حال حاضر، در . باشدها میهاي پایدارسازي شیروانیانتخا مستلزم شناخت اصولی و جامع از روش

هاي مختلفی به این منظور وجود داشته که بسته به شرایط پروژه و مالحظات فنی، اقتصادي، روش
ها را براي پایدارسازي یک ها و یا ترکیبی از آنتوان یکی از آنمی... محیطی، زیباشناسانه و زیست

ایدارسازي نیز وجود داشته که هاي نوین پدر این بین، برخی روش. شیروانی خاص مورد استفاده قرار داد
در این گزارش سعی شده است تا عمده . کننداما نوین بدین منظور استفاده میهاي سادهاز تکنیک

هاي جدید هاي طبیعی و مصنوعی به همراه برخی روشپایدارسازي شیروانیهاي متداول درروش
. یختگی و یا گسیخته شده معرفی شوندهاي در حال گسهاي موجود، شیروانیپایدارسازي براي شیروانی

هاي معرفی شده در اي مابین برخی از روشهاي اقتصادي، اجرایی و فنی، مقایسهدر انتها نیز از جنبه
.گزارش صورت گرفته است
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مقدمه-1
ممکن استگردد که زمین اطالق میطبیعی و یا مصنوعی اردبیشبه هرگونه سطح شیروانیعبارت

و 1هاي طبیعـی شیروانیدر و لغزش وقوع ناپایداري. به صورت خاکی، سنگی و یا ترکیبی از این دو باشد
. دهـد وفـور رخ مـی  هایی است که در ایران و در بسـیاري از نقـاط جهـان بـه     ، از جمله پدیده2مصنوعی

هـا،  هاي ارتباطی و تونـل ن، اعم از خاك و سنگ، اثرات مخر فراوانی بر راهجابجایی و لغزش توده زمی
ها موجب تخریب و انسداد این لغزش و ناپایداري. گذاردمی.. .ها وو حتی ساختمانخطوط آ و فاضال

در کـه دادهتقلیلها را جادهعمومیایمنیکلیو به طورشدههاسطح عملکرد آنو یا کاهش هاشریان
در . را به مسئولین امر تحمیل خواهد نمودو بازسازي تعمیر ،نگهداريبازرسی،هاي هنگفتهزینهنتیجه

کننـدگان از  تلفات جانی براي اسـتفاده بروز ها ممکن است موجب ناپایدارينوعاینوقوع موارد بحرانی، 
اي اقتصادي ناشی از گسـیختگی  ضرره.1385پژوهشکده حمل و نقل، ها شوددست شیروانیها در پایینجاده

گردد که به اندازه و مقدار گسیختگی هاي مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میها به دو بخش هزینهشیروانی
جایگزینی نگهداري و بازسازي، هاي مربوط به ، هزینههاي مستقیمهزینهدر اینجا منظور از.استوابسته 

هاي غیرمستقیم نیز شامل از دست رفتن درآمدهاي ناشی ههزین. باشدها و تأسیسات حمل و نقل میسازه
بـین از همچنـین وهاي مسدود شده به علت فروریزش شیروانی، عدم امکان استفاده از شریاناز مالیات

ــاورزي     ــنعتی و کش ــوالت ص ــتن محص ــاطر رف ــه خ ــیبب ــیدنآس ــین رس ــه زم ــی ب ــا م ــد ه باش
Spiker & Gori, آنواقعـی  میـزان ، اغلـب کمتـر از   های شیروانیدهاي ناشی از گسیختگپیام.٢٠٠٣

، این کشورکه اعالم نمودهآمریکا ایاالت متحده شناسی سازمان زمیندر این ارتباط،.شودتخمین زده می
،يشـهر نیبـ شـهري و  واقع در نـواحی يهابه سبب وقوع ناپایداري و گسیختگی در شیروانیهر ساله
سـایر کشـورهاي  در مـورد  .گـردد میکشته 50و تقریباً مالیرتبیش از یک میلیارد دالر خسامتحمل

رسـد  مـی در سـال شـته کهـزاران و مـالی میلیـارد دالر خسـارت  100بیش ازالذکر بهآمار فوق،جهان
Spiker & Gori, ٢٠٠٣.

و یادادهها ممکن است در شرایط طبیعی و صرفاً تحت اثر وزن توده ناپایدار رخ شیروانیگسیختگی
. بپیوندندبه وقوعهاي شدید و طوالنی، و یا جریان سیالممکن است در اثر عواملی از قبیل زلزله، باران

١- Natural Slopes
٢- Man-made Slopes



11هاي خاکی در شرایط گوناگونهاي نوین پایدارسازي شیروانیبررسی و مقایسه روش

بر اثر جریان آ و یا روانییشهایی از دیگر مانند فرسایش بخشیعواملوجودالبته در شرایط طبیعی،
و انواع بارگذاري اعمالشاملهاي انسان باال آمدن تدریجی سطح آ زیرزمینی و یا حتی فعالیت،باد

.را تشدید نمایدها آنناپایداري تواند میبر روي شیروانیباربرداري
محدود و مکانرییتغوقوعها و همچنین خاکریزها ممکن است همراه باشیروانیوقوع گسیختگی در

هاي براي سازهت موجب بروز مشکالت و یا خرابی رباشد، که در هر دو صوبزرگيهامکانرییتغیا 
هدف این الذکر،لذا، با توجه به اهمیت موضوع فوق.واقع بر روي شیب و یا بخش پایینی آن خواهد شد

برخیبه همراه بررسیهاي طبیعی و مصنوعی پایدارسازي شیروانیعملیراهکارهايمعرفیگزارش 
ختگی و یا گسیخته شده هاي در حال گسیهاي موجود، شیروانیشیروانیهاي نوین پایدارسازي روش

هاي معرفی شده از اي مابین برخی از روشدر انتهاي گزارش نیز تالش گردیده است تا مقایسه.باشدمی
.هاي اقتصادي، اجرایی و فنی صورت گیردجنبه

هابندي انواع شیروانیطبقه-2
هاي طبیعی شیروانی. بندي نمودتوان به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیمها را میاصوالً شیروانی

هاي توان به شیروانیممکن است به اشکال مختلفی در طبیعت وجود داشته باشند که از آن جمله می
این نوع گیري روي ایجاد و شکلبر انسانباید اشاره نمود که.اشاره نمودنخوردهدستخاکی و سنگی

به هاي خاکبرداري شده امل شیروانیشنیزهاي مصنوعیشیروانی. نداردمستقیمیدخالتها شیروانی
یا و  هاآنبه منظور ساخت جاده یا ساختمان در پاي هاي خاکبرداري شدهشیروانیمثالطور

هاي مصنوعی را با همچنین ممکن است شیروانی.دنباشمیمتراکم شدهشدهخاکریزيهايشیروانی
.ایجاد نمودنیزاستفاده از دیوارهاي نگهبان

هاشیروانیدر گسیختگی مودهايبندي انواعطبقه-3
معموالً این . افتدها اتفاق میها و سنگخاكمعموالً براي انواعهاشیروانیدر گسیختگی وقوع 
هاي شدید و یا طوالنی مدت که منجر به کاهش مقاومت توده بارندگیوقوع ها بعد از گسیختگی

ها ممکن است به هر شکل لغزش. دهندشیروانی، رخ میدر هندسه تغییرایجادو یا در نتیجهگرددمی
اي هشدار خاص و قابل مشاهدهگونهناگهانی و بدون هیچبه صورتیاتدریجیبه صورتقابل تصور، 

& Terzaghiرخ دهند Peck, ١٩۶٧.
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هايبنديتقسیم،ها، کشورهاي مختلفگسیختگی در شیروانیمودهايانواعبندي به منظور طبقه
مبنايارائه شده کهبندي ژاپنبراساس طبقهمذکوربنديطبقهدر این گزارش، .اندرا ارائه دادهفاوتیمت
بر این اساس، انواع مودهاي گسیختگی . باشدمیهاو مکانیسم آنهاگسیختگیمدلگرفتن در نظرآن

,Department of Roads of Nepalازها عبارتنددر شیروانی ٢٠٠٣:
1شفروریز-1

2سقوط سنگ-2

3گسیختگی توده سنگ-3

4لغزهزمین-4

5ايجریان واریزه-5

6ساخته شدهگسیختگی خاکریز-6

:پردازیمدر ادامه به معرفی هر یک می
که حین یو متخلخلسستهاي ها و سنگخاكدرگسیختگیوقوع به فروریزش: فروریزش-1

به طوراین نوع گسیختگی .گردداطالق میشوند، میده یشده و یا توسط زلزله لرزاناشباع بارندگی از آ 
مکانیسم در واقع،.دهدعالئم قبلی رخ میبروزسریع و بدونهاي بزرگ وناگهانی، با جابجایی

.و متخلخل شیروانی استسست، گسیختگی بخش فروریزش
از یک شیروانی با سقوط آزاد و غلتش یک یا چندین سنگ این نوع گسیختگی به :سقوط سنگ-2

و در حین بارندگی و دادهناگهانی رخ به طوراین نوع گسیختگی . گرددیا صخره اطالق میوب زیادشی
پذیري ازتواند بدون تأثیرهمچنین، این نوع گسیختگی می. باشدزیاد میبسیار آن وقوع احتمالیا زلزله 

کمتر از هاحجم آنده وکوچک بوها معموالًاندازه سنگدر این نوع گسیختگی،.رخ دهدنیز آ و هوا 
.باشدمیپنج متر مکعب

هاي لغزشوقوعشاملدر یک شیروانی سنگی وقوع این نوع گسیختگی:توده سنگگسیختگی -3
هاي مکانیسم گسیختگی تا حد زیادي به ناپیوستگیدر این حالت،.باشداي و واژگونی میاي، گوهصفحه

١- Collapse
٢- Rock Fall
٣- Rock Mass Failure
۴- Landslide
۵- Debris Flow
۶- Embankment Failure
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احتمال گسیختگی آن توان بهمیتوده سنگشکلرییتغوي بوده و از روابستهتوده سنگشناسیزمین
.باشدمیمترمکعب100از هاي سنگی گسیخته شده معموالً بیش تودهم احجا، یبه طور کل. پی برد

ها اطالق گردیده که در شدیداً هوازده و یا خاكيهاتوده سنگبه لغزش ها، لغزهزمین:لغزهزمین-4
ها معموالً لغزهزمینهاي جابجا شونده در تودهحجم . گردندها جابجا مینیامتداد سطح گسیختگی شیروا

.حدود چندین میلیون متر مکعب نیز برسدبهو ممکن استبودهمترمکعب 5000بیشتر از 
جریان . ها واقع شده استشیروانیهاي فوقانیها در بخشمنبع جریان واریزه:ايواریزهجریان-5
مقداري زیاد آ ه همراهسنگ، شن، ماسه، سیلت و رس بریان سریع مخلوط قلوهشامل جايواریزه

.باشدمی
بستر شیروانیفروریزش، 1فرونشستشامل گسیختگی خاکریزها :ساخته شدهگسیختگی خاکریز-6

ها ممکن است به دلیل تراکم ناکافیاین نوع گسیختگی. باشدمیها و نشست سطح خاکریز جادهخاکریز
.شستگی در پنجه شیروانی رخ دهندآوقوعهاي زهکشی و، نبود سیستمیزخاکر

ها از آنکیهر ها را به همراه توصیف شماتیک مشخصات کلی هر یک از این گسیختگی1جدول
.نشان داده است

هاعوامل مؤثر در گسیختگی شیروانی-4
وم حاصل از مقاومت برشی توده گردد که میزان نیروي مقاپایداري یک شیروانی زمانی محقق می

هم کهیعنی، نیروهاي محركاي از نیروهاي ثقلی تشکیل دهنده شیروانی، براي مقابله با اثر مؤلفه
بنابراین، . تمایل به جابجایی توده به سمت پایین شیروانی دارد، کفایت نمایدبوده وبا امتداد شیبراستا

تغییرات در بزرگاي این نیروها ممکن . باشدي محرك و مقاوم میپایداري شیروانی تابع تعادل بین نیروها
افزایش در . است منجر به از دست رفتن پایداري شیروانی و متعاقب آن گسیختگی شیروانی گردد

نیروهاي محرك ممکن است با تغییر در هندسه شیروانی، فشار ناشی از نیروهاي تراوش، اعمال بارهاي 
. تشدید گرددشیروانیاعمال سربار اضافی ناشی از بارهاي ترافیکی بر روي دینامیکی نظیر زلزله و یا

اي ناشی از اشباع همچنین، کاهش در نیروهاي مقاوم ممکن است در نتیجه افزایش فشار آ حفره
.شدگی توده باشد

١- Slump
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هامشخصات کلی گسیختگی شیروانی-1جدول
توصیف شماتیکخصوصیاتنوع گسیختگی

فروریزش

و 1هاي برجاگسیخته شده شامل خاكمصالح-
دارهاي به شدت هوازده یا درزهسنگ

با شیب تندهاي مستعد وقوع در شیروانی-
موارد، منشأ اصلی آن نفوذ آ ناشی از اغلب در -

.باشدهاي زیرین میبارندگی به الیه
m٣1000معموالً حجم گسیختگی کمتر از -

سقوط سنگ

به سمت سختهايسقوط آزاد یا غلتش سنگ-
پایین

هاي با شیب زیاد یا صخره رخ روي شیروانی-
.دهدمی

گرانش زمین و گسیختگی به خاطرسنگ سقوط -
.دهدها رخ میدر درزه

باشدمیm٣5ها معموالً کمتر از اندازه بلوك-

توده گسیختگی 
سنگ

اي، مودهاي گسیختگی شامل لغزش گوه-
باشداي و واژگونی میصفحه

استm٣100تگی معموالً بیش از حجم گسیخ-

لغزهزمین

ها و یا مصالح گسیخته شده شامل خاك-
.باشندمیهاي به شدت هوازده سنگ

اي ناشی از اساساً متأثر از افزایش فشار آ حفره-
.باشدنفوذ آ به داخل شیروانی می

m٣5000ها معموالً بیش از حجم گسیختگی-
.باشدمی

١- Residual soil



15هاي خاکی در شرایط گوناگونهاي نوین پایدارسازي شیروانیبررسی و مقایسه روش

توصیف شماتیکخصوصیاتنوع گسیختگی

ايجریان واریزه
سنگ، شن، ماسه، سیلت و رس ریان سریع قلوهج-

مخلوط با مقدار زیادي آ
رخ 1هاي رمبندههاي شامل خاكدر بخش-

.دهدمی

گسیختگی خاکریز 
ساخته شده

فرونشست یا فروریزش شیروانی خاکریز -
نشست سطح جاده -

شستگی پنجه خاکریزآ-

سطح لغزش به سمت واقع در بااليتوده خاك شوند که کامل گسیخته میبه طورها زمانی شیروانی
:عوامل تأثیرگذار در ناپایداري و گسیختگی شیروانی عبارتند ازاز جمله . پایین شیروانی حرکت کند

دهنده آنتشکیلهندسه شیروانی و نوع خاك-1
دهنده شیروانیبندي توده تشکیلالیه-2
هاي شدید و طوالنی مدتبارندگیوقوع -3
زیرزمینیآبااليسطحوجود -4
ها در مناطق شهريهاي فاضال، حفرات و قناتوجود چاه-5
جریان سطحی و فرسایش سطح افزایشباعثدر نتیجههاي گیاهی کهپوششعدم وجود-6

.شوندشیروانی می
حفاري پنجه شیروانیاقدام بهمثالبه طورهاي انسانیفعالیتانجام -7
روي تاج شیروانیبربارگذارياعمال -8
، بار ترافیک عبوري و یا انفجارزلزلههاي دینامیکی از قبیل پدیدهتن شیروانی در معرض قرار گرف-9

١- Collapsible soil

www.shahrsazionline.com
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و وضعیت و شرایط ها شیبتشکیلبه ماهیت و چگونگیها عوامل ناپایداري شیروانی،کلیطوره ب
ساس براتوان هاي ناپایداري را میعمده عوامل و مکانیزم،ترتیبنبدی. بستگی داردنیز ها مرزي آن

:1385پژوهشکده حمل و نقل، بندي نمود طبقه2جدولالب قاز مطالعات اساسی ذیل در شش زمینه
شناسیعوامل ژئوتکنیکی و زمین-1
عوامل ژئومورفولوژي-2
عوامل اقلیمی-3
عوامل هیدرولوژیکی-4
عوامل هیدروژئولوژیکی-5
عوامل انسانی-6

1385پژوهشکده حمل و نقل، هاهاي ناپایداري شیروانیعوامل و مکانیزم-2جدول
عوامل 

لغزشزمین
لغزشهاي زمینمکانیزم

کاهش نیروهاي مقاومافزایش نیروهاي محركکافی نبودن مقاومت برشی توده

عوامل 
ژئوتکنیکی و 

شناسیزمین

هاي ضعیفخاك-1
هاي حساسخاك-2
1هاي رمبندهخاك-3

هاي هوازدهخاك-4
2خوردههاي برشخاك-5

هــاي گ تــودهبنــدي ناهماهنــچینــه-6
خوردگیمانند تورق و تركناپیوسته 

هاي غیردائمی مانند زلزلهتنش-1

افزایش درصد رس-1
3ییگراروان-2

بندي خاكتغییرات دانه-3
هـاي خـاك  تغییرات شکل دانـه -4

دار بـودن و زبـري   فرم، گوشـه 
هادانه

عوامل 
-ژئومورفولوژي

فوران آتشفشانی-1
اي پنجه شیبفرسایش رودخانه-2
پنجه شیب در اثر امواج دریافرسایش -3
پنجه شیب4فرسایش یخرفتی-4

بـه  از بین رفتن پوشش گیـاهی  -1
ســـوزي و یـــا آتـــشواســـطه

خشکسالی

بارندگی شدید-1-عوامل اقلیمی
ذو برف-2

بارندگی شدید-1
ذو برف-2
ــی از  -3 ــایش ناش ــب و فرس تخری

انجماد و تورم
ــی از  -4 ــایش ناش ــب و فرس تخری

و تورم انقباضشدگی جمع

١- Collapsible Soils
٢- Sheared Soils
٣- Liquefaction
۴- Moraine
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عوامل 
لغزشزمین

لغزشهاي زمینمکانیزم
کاهش نیروهاي مقاومافزایش نیروهاي محركکافی نبودن مقاومت برشی توده

عوامل 
-يدرولوژیه

ــوع آن هــا موجــب عــواملی کــه وق
:شوندافزایش رطوبت خاك می

بارش باران-1
هاي سطحیجریان-2
هاي سیالبیجریان-3
نفوذ آ-4
هاروانا-5

ــوع آن هــا موجــب عــواملی کــه وق
:شوندافزایش رطوبت خاك می

بارش باران و برف-1
هاي سطحیجریان-2
هاي سیالبیجریان-3
نفوذ آ-4
هاروانا-5

عوامل 
-ئولوژیکیهیدروژ

هاي زیرزمینیافزایش تراز آ-1
فرسایش زیرسطحی-2
1رگا-3

افزایش سرعت جریان آ-4

هاي زیرزمینیافزایش تراز آ-1
فرسایش زیرسطحی-2
رگا-3
افزایش سرعت جریان آ-4

شیروانی با در پنجهایجاد دپو -1عوامل انسانی
مواد زاید

خاکبرداري شیروانی یـا خـاکبرداري   -1
پنجه شیب

انی یـا بارگـذاري   بارگذاري شیرو-2
تاج آن

ماننـد انفجـار،   هاي غیردائمی تنش-3
، بار ترافیک عبوريکوبیشمع

در داربیشآبیاري مزارع و مراتع -4
امور کشاورزي

کاريمعدن-5
سازيتونل-6
هـاي انتقـال   نشت آ از سیستم-7

هاآ، فاضال و زهکش

از بین بـردن پوشـش گیـاهی و    -1
انسانلهیبه وسها جنگل

داربیشارع و مراتع آبیاري مز-2
کاريمعدن-3
سازيتونل-4

هاگسیختگی شیروانیازجلوگیريی برايیارائه راهکارها-5
و ايها، جریان واریزهلغزهها از قبیل زمینانواع مختلفی از گسیختگی شیروانیمعموالً وقوع 

، در لذا. باشدمحتمل میتحت عوامل مختلفها ها و یا در نزدیکی آنگسیختگی خاکریزها در امتداد جاده
:گرفته شونددر نظرها، راهکارهاي زیر باید حفاظت و نگهداري از شیروانیبه منظورریزي برنامههنگام
مطالعه دقیق هیبر پاها باید مناسب براي پیشگیري از گسیختگی شیروانیحلیارائه راه-1

هاي جامع شرایط محلی به همراه ارزیابیهاي به این منظور باید بررسی. ها صورت گیردخصوصیات آن

١- Piping
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شناسی، پوشش گیاهی، نوع گسیختگی و مکانیسم آن، مقیاس مانند توپوگرافی، زمینکلی منطقه 
.انجام شوند.. .گسیختگی و

هاي محدوده شیروانی یک عامل ضروري و اساسی در کنترل پایداري آاصولیمدیریت-2
براي هافاکتورنیترمهماز جملههاي زهکشی مناسبستمسیدر این خصوص، . باشدشیروانی می

هاي زهکشی سریع و مؤثر آهمچنین انجام عملیات.باشندمیهاي طبیعی و مصنوعی پایداري شیروانی
.باشندها میهاي ابتدایی براي پایدارسازي شیروانیسطحی و زیرسطحی از روش

برداشتن بخش ناپایدار شیروانی در قسمت باالیی آن نظیرعملیات خاکی ، با انجامموارداغلبدر -3
.نمودتوان به پایدارسازي شیروانی کمک می،و یا خاکریزي در پنجه شیروانی

عملیات خاکیانجام مدیریت آ و اعمالترکیبی ازبه عنوان یک راهکار کنترلی اولیه، بایستی-4
.دوگرفته شدر نظرجهت حفاظت از شیروانی

بالغزش کم باشد،مقیاس گسیختگی کوچک بوده و یا هنگامی که جابجایی زمینزمانی که-5
هایی شبیه دیوار دیوارهاي نگهبان و سازهاجراياز قبیلحفاظت از شیروانیهاي روشبرخی استفاده از

.نمودتوان به پایدارسازي شیروانی کمک گابیونی و مصالح سنگی می
کاهش اثرات منفی همچنینسی به پایدارسازي شیروانی وبیومهندهاي روشکاربرد مناسب -6

.محیطی کمک خواهد نمودزیست
، هاریزيبرنامهدر، باید قبل از استفاده از راهکارهاي پیشگیرانه، اسیبزرگ مقهاي در گسیختگی-7
.مدنظر قرار گیردپایش شیروانی و استفاده از راهکارهاي کنترلی هایی نظیر مقوله

بندي راهکارهاطبقه-5-1
از سه فلسفه کلی در محافظت از آن شیروانی، قابل انتظار براي یکبسته به مقیاس گسیختگی

از ریسک پرهیز3ریسک ودرجه ثابت نگه داشتن2کاهش ریسک، 1که شامل توان بهره بردمی
ها به شکل زیر دگاهبراساس این دیهاي جلوگیري از گسیختگی شیروانیانتخا راهکارها.باشدمی

:خواهد بود
هاراهکارهاي کنترلی و پیشگیرانه براي پایدارسازي شیروانیبردن به کار: کاهش ریسک-الف
آنو تأمین ایمنیشیروانیراهکارهاي کنترلی، پایشبردن به کار: ریسکدرجه ثابت نگه داشتن-

مسیریابی مجددال، مثبه طوردیگر راهکارها استفاده از : از ریسکپرهیز-ج
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ارائه 3جدولو دربندي شدهو نه گروه طبقهدستهدر سهاین راهکارهابسته به هدف و کاربرد،
بایستی با در نظر مکانیسم آن،بینی نوعپیششیروانی وقابل انتظار دراز ارزیابی گسیختگیپس. اندشده

از ،و تأمین ایمنی شیروانیروشصرفه بودنه مقرون بگرفتن عواملی نظیر میزان بودجه تخصیص یافته،
.استفاده گرددگسیختگیاز وقوع، به منظور کنترل و پیشگیريي ذیلترکیب مناسبی از راهکارهایک و یا

بایستی توجه نمود که هزینه اجراي هر یک از این راهکارها در مرحله پس از وقوع گسیختگی در 
رو، بهتر است باشد؛ از اینها قبل از مرحله گسیختگی میي آنشیروانی اغلب چندین برابر هزینه اجرا

قبل از وقوع ناپایداري در شیروانی و به منظور جلوگیري از وقوع گسیختگی در آن، استفاده از راهکارهاي 
اما، در صورتی که ابعاد گسیختگی مورد .مدنظر قرار گیردیعنی، کاهش ریسککنترلی و پیشگیرانه

هاي پیشگیرانه یک شیروانی بسیار بزرگ باشد، امکان پایدارسازي آن با استفاده از روشانتظار براي
اگر .بسیار دشوار بوده و الزم است که راهکارهاي دیگري از جمله مسیریابی مجدد مدنظر قرار گیرند

اهیم مقرون به صرفه نباشد، ناگزیر به پذیرش ریسک خویعنی، پرهیز از ریسکمسیریابی مجدد جاده
در این قبیل موارد، راهکارهاي کنترلی مناسب و برنامه انجام . یعنی، ثابت نگه داشتن درجه ریسکبود 

. خواهد بودازیمورد نپایش منظم و دقیق براي تأمین ایمنی شیروانی 

,Department of Roads of Nepalها گسیختگی شیروانیجلوگیري ازراهکارهایی براي-3جدول ٢٠٠٣

روش حفاظتنوع راهکارفلسفه محافظت از شیروانی

راهکارهاي کنترلی1ریسکدرجه ثابت نگه داشتن 
برداشتن و پر کردن بخشی از شیروانی: عملیات خاکی-
ایجاد پوشش گیاهی: بیومهندسی-
هاي سطحی و زیرسطحیزهکشی: مدیریت آ-

2راهکارهاي پیشگیرانهکاهش ریسک

3رش کردنسنگف: حفاظت رویه شیروانی-

6انکرمهارو میل5نیلینگکوبی، میخ4راکبولت: مهاربندي کردن-

...بتنی، بلوکی وگابیون، انواع دیوارهاي نگهبان : هاي نگهبانسازه-
...شبکه محافظ سقوط سنگ و: حفاظتیاقدامات-
...وهااستفاده از لوله هاي فلزي، شمع: کوبیشمع-

انتخا مجدد مسیر جاده، تغییر محل پل یا تونل: مسیریابی مجدد جاده-دیگر راهکارها7پرهیز از ریسک

١- Control measures
٢- Restraint measures
٣- stone pitching
۴- Rock Bolt
۵- Nailing
۶- Anchor
٧- Alternative works

www.shahrsazionline.com
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از این راهکارها را با توجه به نوع گسیختگی ارائه کیهر بندي و کاربرد طبقه4جدول
. نموده است

هالزوم نگهداري شیروانی-6
مصالح مصنوعی، خاك، بتن که از.. .ها نظیر راه، پل، کالورت وهاي موجود در جادهها با سازهشیروانی

ها اغلب شامل مصالح طبیعی همانند خاك و سنگ شیروانی. باشندشوند، متفاوت میو یا قیر ساخته می
پایداري شیروانی تابع عوامل مختلفی از قبیل . بوده که فاکتورهاي غیرقابل کنترل زیادي دارند

هاي میزان هوازدگی، شرایط آ،شناسی، نوع و جنس سنگ و خاكتوپوگرافی، ساختارهاي زمین
با وجود طراحی و اجراي مناسب . باشدزیرزمینی و سطحی، میزان بارش باران و وقوع زلزله می

ها را ها، عوامل طبیعی و مصنوعی گوناگونی در یک دوره زمانی خاص ممکن است پایداري آنشیروانی
:این عوامل عبارتند از. به شدت تحت تأثیر قرار دهند

ها در واقع یک رویداد دائمی بوده ها و خاكپدیده هوازدگی و فرسایش طبیعی سنگ:ثر هوازدگیا-1
این پدیده . تدریجی ادامه خواهد یافتبه صورتکه پس از اتمام عملیات اجراي یک شیروانی همچنان 

ها گردیده که در نتیجه ها و خاكسبب کاهش تدریجی مقاومت و همچنین سایر خصوصیات سنگ
.اهش مقاومت توده شیروانی را به همراه خواهد داشتک

به . ها خواهند داشتتوجهی بر روي ناپایدار شدن شیروانیهاي شدید تأثیر قابلبارش:اثر بارندگی-2
هاي بارانی سال باعث کاهش مقاومت برشی خاك، هاي طوالنی مدت طی فصلعبارت دیگر، بارش

ش و همچنین افزایش وزن توده خاك شده که در نهایت ممکن اي در سطح لغزافزایش فشار آ حفره
.شوندها است منجر به گسیختگی شیروانی

ها، کاهش پوشش گیاهی، حذف درختان از روي هاي آبیاري شیروانیسیستم:عوامل مصنوعی-3
رگذار ها از جمله عوامل مصنوعی تأثیها و همچنین برداشت منابع قرضه خاك از شیروانیسطح شیروانی

.باشندها میدر افزایش ناپایداري شیروانی
برخی از عوامل طبیعی و مصنوعی بر پایداري شیروانی تأثیر گذاشته و آن کهرو، با توجه به از این

ها در زمان پس از اجراي بینی و ارزیابی پایداري شیروانیشوند، لذا پیشباعث تغییر در شرایط آن می
اي از ها و همچنین نگهداري دورهن، در این خصوص، پایش مستمر شیروانیبنابرای. دشوار استهاآن
.رسدمیبه نظرضروري امري بسیار ها آن
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,Department of Roads of Nepalبندي و کاربرد راهکارهاطبقه-4جدول ٢٠٠٣

هاگسیختگی شیروانیراهکارهاگروه/طبقه
LSCLEFDF

لی
نتر

ي ک
رها

هکا
را

خاکیعملیات 
ΟΟ×Οبرداشتن بخش باالیی

ΟΟ×Οبرش سنگ
ΟΟ×Οبرش خاك

ΟΟΟΔپنجهپر کردن

ΔΟΟΟاصالح و بازسازي خاك و پوشش گیاهیپوشش گیاهیبیومهندسی
ΔΟΟΟگیاهیپوششساختارتغییر 

مدیریت آ
زهکشی سطحی

ΟΟΟΔکانال زهکشی
ΟΟΟΔآبشار پلکانی

ΔΔΟΟهاکالورت

ΟΟΟΔهاي حفاري شده افقیزهکشزهکشی زیرسطحی
×ΟΟΟهاي زیرسطحیزهکش

انه
گیر

یش
ي پ

رها
هکا

را

عملیات روي 
شیروانی

Ο×Ο×1مالتشاتکریت پاشیبتنشاتکریت
Ο×Ο×بتنشاتکریت 

×ΟΟ×سنگفرش کردنچینیسنگ

مهاربنديانکراژ
ΔΟΟΔکوبیمیخ

ΟΟ×Δراکبولت
ΟΟ×Δمهارمیل

هاي دیوار و سازه
نگهبان

دیوار نگهبان
ΟΟΟΔدیوار مصالح بنایی
ΟΟΟΔدیوار کامپوزیت
ΟΟΟΟدیوار گابیونی

ΟΟΟΟايدیوار گهواره

اي از دیوار مجموعه
**نگهبان

Ο×ΟΔنیدیوار گابیو
Ο×ΟΔدیوار مصالح بنایی
Ο×ΟΔدیوار کامپوزیت

Δ×Ο×دیوار گابیونی2گیرواریزهدیوار 
Δ×Δ×دیوار بتنی

××Δ×چینیسنگعملیات حفاظتیعملیات حفاظتی
4Ο××Οگیرخاکریز واریزه3گیرخاکریز واریزه

عملیات 
××ΟΔايهاي فلزي لولهشمعبیکوشمعکوبیشمع

××HΔΔمقطع هاي فلزي شمع

گر 
دی

رها
هکا

را

ΟΟΔΟانحراف از مسیر، پل و یا تونلمسیریابی مجدد جاده
ΟΔΔΟیابی مجددمسیر

Ο :قابل کاربرد ،Δ:کاربردرقابلیغ:×د حالت محدو ،LS :لغزشزمین ،CL :فروریزش ،EF :یز ایجاد شدهگسیختگی خاکر ،DF :ايجریان واریزه
.گرددهاي نگهبان به استفاده از چندین دیوار در مقطع عرضی شیب برمیاي از دیوارمجموعه**

١- Shotcrete Mortar
٢- Catch Walls
٣- Check Dam
۴- Check Dam Sabo Dam
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هاهاي پایدارسازي شیروانیروش-7
این . به وقوع بپیوندندطبیعی و مصنوعی هايها ممکن است براي هر دو نوع شیروانیاصوالً ناپایداري

هاشکلرییتغها و وقوع جابجایینظیرشهوديعالئمپس از وقوع ممکن است از طریق برخیها يناپایدار
جابجایی در آستانه،تودههنوز ناپایداري رخ نداده باشد ولیو یاشدهمشخصدر توده دربرگیرنده شیروانی 

ها باید با شیروانیاین است که اي حائز اهمیتمسئله. گرفته باشدناپایداري قرار زبوده و در مرشکلرییتغو 
البته باید عنوان نمود که . ها مورد بررسی قرار گیردپایداري آنها ارزیابی شده و توجه به شرایط حاکم بر آن

اي ها، تعیین علل ناپایداري و یا عوامل ناپایدارکننده از اهمیت ویژهقبل از بررسی و ارزیابی شیروانی
شناخت عوامل . هاي سطحی و یا حتی زیرسطحی انجام دادتوان با بررسیرا میکه این کار بودهبرخوردار 

در .ها خواهد نمودناپایداري شیروانی کمک شایانی به انتخا راهکارهاي جلوگیري از گسیختگی شیروانی
.ها ارائه گرددادامه سعی شده است راهکارهاي مختلفی براي پایدارسازي شیروانی

عملیات خاکی-7-1
وهاي فوقانی شیبقسمتخاکبرداري و برداشتن توده ناپایدار از دو عملیاتملیات خاکی شاملع

ترین و اولین یکی از ابتداییبوده که در واقعآنپنجه ناحیه در خاکریزيپر کردن یا همچنین
:شودداخته میالذکر پردو عملیات فوقدر ادامه به توضیح .باشدمیهاپایداري شیروانیراهکارهاي کنترل

خاکبرداري-7-1-1
شیروانی، قسمت فوقانیخاك یا سنگ ناپایدار از تودهعملیات خاکبرداري و برداشتنهدف از انجام 

و همچنین کاهش ارتفاع شیروانی به و نیروهاي برشی ناپایدارکننده ناشی از آنکاستن از میزان بار وارده
فوقانی شیروانیتوده خاك یا بخشی از آن در نیمه یبرداشتن تماممعموالً.باشدمیسازي آن منظور ایمن
شناسی، شیروانی خاکبرداري شده باید براساس شرایط زمینمجازشیب و طول. پذیردانجام می
شیب شیروانی خاکبرداري شده باید بسته به . پارامترهاي خاك تعیین شودهمچنینیکی ووژهیدروژئول

همچنین، .اجرا گرددافقی: قائم5/1:0/1تا3/0:0/1صوصیات دیگر بین شرایط زیرسطحی و همچنین خ
.1شکلمتر نیز اجرا شوند10دي پنج تا چهار متر با فواصل عموهایی به عرض یک تابرمباید 

هاي شیروانیتمامیهمچنین. فصل خشک انجام پذیردمدتطیدر عملیات خاکبرداري باید 
حفاظتی و یا بیومهندسی انجام اقداماتهاي کافی، زهکشاستفاده از ایستی با بتاًخاکبرداري شده نهای

.بارش باران و نفوذ آ افزایش یابدناشی ازمحافظت شوند تا پایداري شیب در برابر اثرات
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,Department of Roads of Nepalهاي زهکشی ها و کانالشده متداول به همراه برمشیروانی خاکبرداري-1شکل  ٢٠٠٣

هاي خاکبرداري شده باید به منظور جلوگیري از شیروانیبایستی توجه داشت که وضعیت و شرایط
شیب خاکبرداري تندتر از نیاز باشد کههمچنین، در صورتی که . فرسایش و ناپایداري مورد بررسی قرار گیرد

.محافظت نمودهاي نگهبان ارها یا سازهها را با استفاده از دیو، بایستی این شیبشودشیب استاندارد اجرا 
.شده استارائه5جدولدر نوع و شرایط خاكبر حسبشیب استاندارد توصیه شده براي خاکبرداري مقدار

,Department of Roads of Nepalاستاندارد توصیه شده براي خاکبرداري شیب-5جدول ٢٠٠٣

قائم:افقییزان شیب مmارتفاع خاکبرداري بندي شیروانیطبقه
3/1:0الی 8/1:0-سنگ سخت
5/1:0الی 2/1:1-سنگ نرم

5/1:1-بندي شدهشل، بد دانهماسه

ايخاك ماسه
8/1:0الی 0/1:1متر5کمتر از بندي شدهمتراکم، یا خو دانه

0/1:1الی 2/1:1متر10-5

0/1:1الی 2/1:1متر5کمتر از شل
2/1:1الی 5/1:1ترم10-5

اي مخلوط خاك ماسه
با شن یا سنگ

8/1:0الی 0/1:1متر10کمتر از بندي شدهمتراکم، خو دانه
0/1:1الی 2/1:1متر15-10

0/1:1الی 2/1:1متر10کمتر از بندي شدهشل یا بد دانه
2/1:1الی 5/1:1متر15-10

8/1:0الی 2/1:1متر10کمتر از خاك چسبنده

0/1:1الی 2/1:1متر5کمتر از هاتکه سنگو یا توده سنگخاك چسبنده مخلوط با 
2/1:1الی 5/1:1متر10-5

خاکریزي-7-1-2
ن نیروهاي محرك د، به منظور متعادل نموهاي ناپایدارزي در پنجه شیروانیعملیات خاکریانجام 

از مصالح خاکبرداري شده از بخش استفاده، تنها کارنیاام براي انج. گیردوارده به شیروانی صورت می
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مناسب استفاده یبندي و تراکمبایستی از مصالحی با دانهکافی نبوده و عالوه بر آنشیروانیفوقانی
اي حفظ نماید کهپایداري خود را به گونهگردد باید همچنین، زمینی که خاکریز بر روي آن اجرا می. نمود

.باشدمتعاقباً ساخته شده بر روي آنهاي ل وزن خاکریز و سازهقادر به تحم
هاي شیب.ردیقرار گمدنظرها بایدآنرییتغدر انتخا مصالح خاکریز، خصوصیات مقاومتی و

در اجراي . شده استارائه6جدولدر بر حسب نوع و شرایط خاكهاي خاکریزي شدهاستاندارد شیروانی
با فواصل یک تا دو متربه عرضهاییگردد تا برمتوصیه میمتر10-20بینارتفاعخاکریزهاي بلند

همچنین با . ، تعبیه گردند2شکلهاآنهاي مناسب براي و با اجراي زهکشبین پنج تا هفت متر عمودي 
لذا کند،هاي خاکریزي شده نقش مهمی ایفا میشرایط آ زیرزمینی در پایداري شیبآن کهتوجه به

.باشدبراي طراحی شیب خاکریزهاي بلند نیز ضروري میهاي سطحی و زیرسطحی آمدیریتوه نح

,Department of Roads of Nepalهاي خاکریزي شدههاي استاندارد توصیه شده براي شیبشیب-6جدول ٢٠٠٣

قائم:افقیمیزان شیب mارتفاع خاکریز مصالح خاکریزي

5/1:1الی 8/1:1متر5کمتر از هاها و ماسه یا سیلت مخلوط با شنشده، شنبندي ماسه خو دانه
8/1:1الی 0/1:2متر15-5

8/1:1الی 0/1:2متر10از کمتر بندي شدهماسه بد دانه

5/1:1الی 8/1:1متر10کمتر از هاتوده سنگ
8/1:1الی 0/1:2متر20-10

5/1:1الی 8/1:1متر5کمتر از ت و رس سختهاي رسی سخاي، خاكهاي ماسهخاك
8/1:1الی 0/1:2متر10-5

8/1:1الی 0/1:2متر5کمتر از هاي رسی نرمخاك

هاي زهکشی ها و کانالشیروانی خاکریزي شده متداول به همراه برم-2شکل 
Department of Roads of Nepal, ٢٠٠٣

www.shahrsazionline.com
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برداري و خاکریزي متداول را براي شیروانی در شرایط محتمل وقوع اي از عملیات خاکنمونه3شکل
.دهدلغزه در آن نشان میزمین

دیوارهاي نگهبان-7-2
ها و یا حتی در خاکبرداري هاي خاکبرداري شده و یا خاکریزي شده در جادهدر طراحی شیروانی

شیروانی مورد استفاده قرار ها، دیوارهاي نگهبان معموالً براي پایدارسازيمربوط به ساختمان
اما، از آنجایی که دیوارهاي نگهبان معموالً در ناحیه داخل سطح لغزش بالقوه بحرانی اجرا . گیرندمی
با این وجود، دیوارهاي . توجهی بر روي پایداري شیروانی نخواهند گذاشتشوند، لذا تأثیر قابلمی

ده و یا خاکریزي شده اجرا شده تا عالوه بر هاي خاکبرداري شنگهبان همچنان در جلوي شیروانی
این که هرگونه لغزش احتمالی رویه شیروانی را مهار نمایند، با توجه به کمبود فضاي موجود، امکان 

بایستی خاطر نشان نمود که دیوارهاي . بهینه فراهم گرددبه طورهااستفاده از زمین اطراف آن
ها به ها مؤثر واقع شوند که موقعیت قرارگیري آنشیروانیيردایدر پانگهبان زمانی قادر خواهند بود 

هر طریق ممکن از سطح لغزش بالقوه بحرانی عبور نماید و یا به نحو مناسبی به زمین پایدار واقع در 
. پشت سطح بالقوه لغزش دوخته شوند

اي، یا طره قلیثتوان به انواع مختلفی از قبیل دیوارهاي نگهبان وزنی دیوارهاي نگهبان را می
.. .و2، دیوارهاي شفت حفاري شده، دیوارهاي مهاربندي شده1دیوارهاي گابیونی، دیوارهاي ژئوسلی

دیوارهاي نگهبان . مشاهده نمود4شکل توان در اي از این نوع دیوارها را مینمونه. بندي نمودتقسیم
شان به دو گروه دیوارهاي تم نگهداريتوان براساس سیسمورد استفاده براي پایدارسازي شیروانی را می

گرفتن در نظردیوارهاي نگهبان لزوماً بایستی با . بندي نمودشده تقسیموزنی و دیوارهاي مهاربندي
.شان طراحی گردندها و یا عبوري از داخل بدنهزهکشی در پشت آنهايسیستم

١- Geocell Walls
٢- Tieback Walls
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لغزه ها در شرایط احتمال وقوع زمینعملیات خاکبرداري و خاکریزي متداول براي شیروانی-3شکل 
Department of Roads of Nepal, ٢٠٠٣

خاکریز

خاکبرداري بخش فوقانی شیروانی

سطح لغزش

نگهبان دیوار
شدهتوصیه

جاده

بزرگنوع لغزشلغزش زمین

خاکبرداري در باالي شیروانی

خاکریزي در پنجه
سطح لغزش

نگهباندیوارعدم توصیه

نوع خزشیلغزش زمین

جاده
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دیوارهاي ژئوسلی الف

دیوارهاي مهاربندي شده 

اي از انواع دیوارهاي نگهباننمونه-4شکل 

دیوارهاي نگهبان وزنی-7-2-1
هاي نگهبان بوده که از مصالحی نظیر بتن مسلح و یا ترین نوع دیواردیوار نگهبان وزنی متداول

. آیدمیبه وجودهاي خاص ها و یا سلولشده در محفظهمحصوربنایی و یا به صورتخاك و سنگ 
1اي، ژئوسلی، گهوارهالف-5شکلانواع دیگر این نوع دیوارها شامل دیوارهاي گابیونی 

این نوع دیوارها معموالً در محل پنجه شیروانی و در . دباشمی ج-5شکل 2ايو محفظه -5شکل
بنابراین، براي افزایش کارایی پایداري شیروانی با .شوندداخل سطح لغزش بالقوه بحرانی ساخته می

کافی به عمق برده شوند تا از استفاده از دیوارهاي نگهبان وزنی، این نوع دیوارها باید به اندازه
.ك عبور نمایندسطوح لغزش بالقوه خا

١- Crib Walls
٢- Cellular Walls
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دیوارهاي گابیونی الف

ايدیوارهاي گهواره 

ايدیوارهاي محفظه ج

اي از انواع دیوارهاي نگهبان وزنینمونه-5شکل 

واقع در Hwamyongهاي رخ داده در منطقه مسکونی نماي شماتیک مربوط به گسیختگی6شکل
,Hongدهد ان میرا نشیکره جنوبشهر پوسان  در اثر وقوع گسیختگی شیروانی، آسیبی در . ١٩٩٩

یلیم5/505دیوار نگهبان در نتیجه واقع در پشتدیوار نگهبان وزنی مشاهده نگردید؛ هرچند، شیروانی 
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از جمله . بزرگی را تجربه نموديهاشکلرییتغ، 1991آگوست سال 22بارندگی در طی مدت یک روز متر
دهد این مشاهدات نشان می. باشدمی6شکل، وقوع دو ترك کششی عمیق مطابق با هاشکلرییتغاین 
پذیر نبوده و در این خصوص به یک شیروانی پایدار، تنها با استفاده از دیوار نگهبان امکانیابیدستکه 

، دیوارهاي به عنوان مثالهاي محصورکننده خاك هاي ذکر شده از جمله سیستماجراي ترکیبی از روش
.باشدمیازیمورد ن.. .هاي بیومهندسی و، استفاده از روشنگهبان ژئوسل

یکره جنوبپوسان Hwamyongگسیختگی شیروانی در منطقه مسکونی -6شکل
Hong, ١٩٩٩

هاي پایدارسازي یک شیروانی خاکبرداري شده براي یک نمونه از پروژه7شکلدر این خصوص، 
هاي دهد که در واقع ترکیبی از دیوار نگهبان وزنی به همراه سیستمرا نشان میساخت بزرگراه

گیاهی نیز ، در پروژه مذکور از کاشت پوششنیبر اعالوه . باشدمی به نام ژئوسلمحصورکننده خاك 
.بر روي سطح دیوار نگهبان ژئوسلی و همچنین سطح شیروانی بهره گرفته شده است
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,Hongهاي محصورکننده خاكساخته شده توسط سیستمنگهبانرواید-7شکل ١٩٩٩

دیوارهاي مهاربندي شده-7-2-2
، از دیوارهاي مهاربنديدر اغلب مناطق شهري، به منظور استفاده بهینه از نواحی مجاور پاي شیروانی

یوارها برخالف دیوارهاي از آنجایی که این نوع د.شودشده براي پایدارسازي شیروانی بهره گرفته می
اي از مهارها به ، باید توسط مجموعهها دارندتوجهی بر روي پایداري شیروانینگهبان وزنی، تأثیر قابل

.در پشت سطح بالقوه لغزش دوخته شوندواقعیک الیه باربر پایدار
ین نوع دیوارها گرفته شده در دیوارهاي مهاربندي شده این قابلیت را به ابه کار1سیستم نگهداري

در ساخت دیوارهاي . دهد تا در برابر جابجایی توده لغزنده داخل سطح بالقوه لغزش، ایستادگی نمایندمی
دیوار ،هادر یکی از روش. گرددنگهبان مهاربندي شده، معموالً از دو نوع سیستم نگهداري استفاده می

روش دیگر اجراي . -4شکلشوند وخته میمستقیم به یک الیه باربر خاك دبه طورنگهبان بتن مسلح 
باشد که در ادامه دیوار نگهبان میخاك به الیه باربر این نوع دیوارها، اجراي دیوار پانلی و دوختن آن

ها دیوار که در ایران به آندیوارهاي پانلی . الف-5شکلگردنددیوارها متصل مینوعاینبهبتن مسلح
به همراه 3هاي نگهبانیا شمع2هاي حفاري شدهاستفاده از اجراي شفتباگردد، برلنی اطالق می

١- Retention System
٢- Drilled Shafts
٣- Soldier Piles
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هاي حفاري شده گاهی اوقات، شفت. شوند، ساخته میسیستم مهاربنديوهابندي مابین شمعتخته
هاي بزرگ مورد استفاده قرار داشتن خاکبرداريبراي پایدار نگهبه همراه سیستم مهاربنديپیوسته

هاي هاي حفاري شده یا شمعدر حد فاصل شفت1زدگی خاكوجود پدیده قوسلیبه دله، البت. گیرندمی
.ها را با فاصله مشخصی از یکدیگر اجرا نمودها و یا شمعنگهبان، این امکان وجود دارد تا شفت

دهد که در آن یک شیروانی پایدارسازي شده توسط یک دیوار کارگاهی را نشان می8شکل
بارندگی در عرض شش روز، متریلیم169وقوع لیبه دل، 1993آگوست 19روز در مهاربندي شده 

متر توسط پنج ردیف انکر 5/12دیوار مهاربندي شده با ارتفاع . 1997و همکاران، Hongگسیخته شد 
. برخوردار بود افقی:قائم1:1شیروانی متکی به دیوارهاي مهاربندي شده، از شیب . تقویت شده بود

هاي هوازده خاك. دار و مقداري شن بودمتر، شامل ماسه الي7/6تا 3/0ك سطحی به ضخامت خا
متر روي سنگ 4/4تا 5/1هاي هوازده نیز به ضخامت متر داشتند و سنگ14تا 8/1ضخامتی در حدود 

ز الف نشان داده شده است، بعد ا-8شکلکه در همان طور. ندبستر نرم آندزیتی را پوشانده بود
. گسیختگی دیوار، چندین ترك کششی در شیروانی پدیدار شد

باشد، براي پایدارسازي شیروانی گسیخته شده از سه  مشخص می-8شکلکه در همان طور
اولین راهکار، اصالح شیب و کاهش مقدار آن بود که . ترکیبی استفاده گردیدبه صورتروش پایدارسازي 

دومین راهکار اجراي یک ردیف شمع . تغییر داده شد افقی: قائم5/1: 1با این کار شیب شیروانی به 
متر با چهار 4/8در نهایت، یک دیوار مهاربندي شده به ارتفاع . نگهبان در بخش پایینی برم شیروانی بود

.ردیف انکر ساخته شد
استفاده از دیوار پانلی با. دیوار مهاربندي شده شامل یک دیوار پانلی و یک دیوار بتن مسلح بود

هاي فوالدي با در پروژه مذکور، شمع. ها اجرا گردیدبندي بین شمعهاي نگهبان با تختهاجراي شمع
هاي نگهبان اجرا متر از هم به عنوان شمع2به فاصله متریلیم250×250×9×14با ابعاد Hمقطع 
متریلیم400ده به قطر هاي از پیش حفاري شداخل گودالHهاي به این منظور، ابتدا شمع. شدند

ها، با استفاده از سیمان تزریق فضاي باقیمانده قرار داده شده و سپس براي جلوگیري از خوردگی شمع
.داخل گودال را پر نمودند

١- Soil Arching Effects
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A-Aمقطع طرح پالن پایدارسازي شیروانی -پالنلغزه مشخصات زمین-الف

1997و همکاران، Hongه توسط سیستم مهاربندي پایدارسازي شیروانی خاکبرداري شد-8شکل 

هاي مختلفی بسته دیوارهاي مهاربندي در پایدارسازي شیروانی خاکی، از المانيریکارگبه به منظور 
:گردندگردد که در زیر معرفی میبه نوع عملکرد استفاده می

هاانکرها، بولت-7-2-2-1
هاي خاکی و یا سنگی اي براي تقویت شیروانیگستردهبه طور اهراکبولتها امروزه، انکرها و بولت

ها، توده ناپایدار خاك و یا سنگ را به یک الیه پایدار سنگی این نوع المان. گیرندمورد استفاده قرار می
.کنندمتصل می

به  گروتمعموالً پس از اجراي انکر و راکبولت و همچنین انجام عملیات تزریق خمیر سیمان 
این اقدام سبب اعمال تنش . گیردها صورت میتنیدگی آنها، عملیات پیشاخل محل حفاري آند

کششی به انکر و راکبولت شده که افزایش تنش نرمال و کاهش تنش برشی روي سطح گسیختگی را 
افزایش تنش نرمال در واقع باعث ایجاد مقاومت برشی اضافی شیروانی در . به همراه خواهد داشت

تواند موجب افزایش مقاومت به عبارت دیگر، وجود تنش کششی در انکر می. شودلغزش میبرابر
برشی و همچنین کاهش تنش برشی روي سطح بالقوه لغزش شده که در نهایت سبب بهبود وضعیت 

.گرددپایداري شیروانی می
از انکرهاي ،دگیدر اغلب موارد، براي ایجاد تماس بهتر بین سنگ و بولت و محافظت در برابر خور

انکر معموالً . گرددهاي حفاري شده استفاده میمکانیکی و همچنین تزریق گروت و رزین داخل چال
داراي ظرفیت و طول بیشتري بوده و بسته به مورد ممکن است همراه با آن براي نسبت به راکبولت



33هاي خاکی در شرایط گوناگونهاي نوین پایدارسازي شیروانیبررسی و مقایسه روش

هاي واژگونی و ي از گسیختگیبراي جلوگیرراکبولتهرچند کهیدارسازي مورد استفاده قرار گیرد؛ پا
.باشدهاي سنگی بالقوه ناپایدار، به مراتب مؤثرتر از انکر میاي در بلوكگوه

ها معموالً استفاده از انکر به همراه دیوارهاي نگهبان موجب بهتر شدن وضعیت پایدارسازي شیروانی
ازدگی و فرسایش رویه شیروانی، هاي انکراژ شده، به منظور جلوگیري از هوهمچنین در شیروانی. شودمی

.نمایندسطح آن را شاتکریت می
همراه با استفاده از پایدارسازي شده به کمک انکر و راکبولتیک نمونه شیروانی9شکل

شیروانی در یک ناحیه کوهستانی براي ساخت یک آپارتمان حفاري شده . دهدشاتکریت را نشان می
براي پی ساختمان، شیروانی خاکبرداري شده با شیب بسیار تند و هاي اجراییبه لحاظ محدودیت. بود

.ارتفاع زیاد اجرا گردید
هایی از قبیل لغزش ، از آنجایی که شیروانی مستعد وقوع گسیختگیبه عمل آمدههاي با انجام بررسی
بولت و اي راکبود، از مجموعه.. .و همچنین سقوط سنگ و متر3-2به ضخامت اي در رسوبات واریزه

. -9شکلانکراژ به همراه شاتکریت براي پایدارسازي شیروانی استفاده گردید 

مقطع عرضی شیروانی پایدارسازي شده پالنطرح شیروانی خاکبرداري شده  الف

,Hongت مقطع عرضی شیروانی پایدارسازي شده با انکراژ و راکبولت به همراه شاتکری-9شکل  ١٩٩٩

باندیوار نگه
شاتکریت

آپارتمان
مش

شاتکریت

شاتکریت

سنگ

راکبولت

مهارمیل
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نیلینگکوبیسیستم میخ-7-2-2-2

براي پایدارسازي یک شیروانی در واقع یک نوع سیستم نگهداري نیلینگکوبیسیستم میخ
2هاي مهاربندي شامل انکر یا راکبولت یک نوع سیستم نگهداري فعالسیستمکهیدر حالبوده 1غیرفعال

ها بسیج ، نیرو در میخفتدیبدر خاك اتفاق شکلرییتغه جابجایی و به عبارت دیگر، در صورتی ک. باشدمی
در این . وارد عمل خواهد شدکوبیها را به کشش انداخته و به این ترتیب سیستم نگهداري میخشده و آن

تواند موجب جلوگیري از وقوع جابجایی بیشتر در ها میحالت، وجود اندرکنش بین خاك و میخ
هاي کششی، برشی و ها قادر خواهند بود در برابر تنشهمچنین، میخ. دار گرددهاي ناپایشیروانی

.لنگرهاي خمشی وارده در نتیجه جابجایی توده خاك، مقاومت کنند
از پیش حفاري شده هايها داخل گمانهباشد که ابتدا، میخروش اجراي این سیستم به این صورت می

از . گرددها با مالت سیمان پر میشوند و سپس داخل حفرهیمدهیخاك کوبجاگذاري شده و یا به داخل 
ها معموالً میخ. گرددهاي فلزي پوشانده شده و در نهایت شاتکریت میسوي دیگر، جبهه کار با شبکه

.باشندمی3هاي فلزيهاي فلزي و یا لولهفوالدي، میلهيگردهالیمشامل 
، بر روي انکر و راکبولتکهیدر حال. شودام نمیتنیده انجپیشبه صورتکوبی، میخیبه طور کل

و مهاربندي با انکر این است که کوبیتفاوت دیگر بین روش میخ. گرددتنیدگی اعمال مینیروي پیش
.شوندها قرار داده میتري از هم نسبت به مهارها در فواصل بسیار نزدیکمیخ

به دار سفت، بهترین شرایط را براي هاي اليو رساي متراکم هاي دانههاي متشکل از خاكشیروانی
,Schusterباشند در پایدارسازي دارا میکوبیاز سیستم نگهداري میخيریکارگ ١٩٩٢.

ــکل ــیخ    10ش ــتفاده از روش م ــا اس ــیروانی ب ــک ش ــازي ی ــوبیپایدارس ــی ک ــان م ــد را نش ده
Hong, ـ تغاي و هـاي گـوه  نی، گسـیختگی هایی از این شیرواالزم به ذکر است که در بخش. ١٩٩٩ ریی

هاي بیشتري نیز در آمده بود و احتمال گسیختگیبه وجودهاي شدید بزرگ در نتیجه بارندگیيهاشکل
.متر بود20روانی خاکبرداري شده ارتفاع این شی. رفتاین شیروانی انتظار می

١- Passive
٢- Active
٣- Metal Tubes
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کوبیاجراي میخ مقطع عرضی شیروانی پایدارسازي شده الف

,Hongخاك براي پایدارسازي شیروانی کوبیمیخ-10شکل  ١٩٩٩

دیوارهاي خاك مسلح-7-2-3

 اينواري یا صفحهبه صورتاي هاي سازهکننده، دیوارهاي خاك مسلح از مسلحیبه طور کل
هاي ی سازهدر واقع، پایداري داخل. 11شکلشوند متصل می1اند که به المان پیشانی دیوارتشکیل شده

کننده و المان پیشانی دیوار خاك مسلح از طریق اندرکنش مکانیکی بین مصالح خاکریز، المان مسلح
، 2ساختهتوان به سه گروه دیوار خاك مسلح با المان پیشانی پیشاین نوع دیوارها را می.شودتأمین می

مان پیشانی ژئوتکستایل، ژئوگرید یا و دیوار خاك مسلح با ال3دیوار خاك مسلح با المان پیشانی مدوالر
و 12شکلبندي نمود که شکل شماتیک هر یک از این دیوارها در تقسیم4شبکه جوش داده شده

.نشان داده شده است13شکلهاي مربوط به اجراي هر یک را در عکس
یا وزنی تري نسبت به دیوارهاي نگهبان بتن مسلح و مقرون به صرفهدیوارهاي خاك مسلح، گزینه

ها، دیوارهاي این نوع دیوارها، در مواردي نظیر ساخت کوله پل. باشندبراي پایدارسازي شیروانی می
هاي پایدار خاکریزي یا حفاري با شیبکهيبه طورو همچنین مناطقی با حریم بسیار محدود، 5جناحی

این دیوارها براي اجرا در ،به خصوص. روندبراي آن غیرممکن باشد، گزینه بسیار مناسبی به شمار می

١- Facing Elements
٢- Precast Facing MSE Wall
٣- Modular Block Facing MSE Wall
۴- Geotextile/Geogrid/Welded Wire Facing Mechanically Stabilized Earth MSE Wall
۵- Wing Walls
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در معرض ناپایداري شیروانی و یا در نواحی که خاك از ظرفیت باربري يهانیزم، داربیشهاي زمین
توان شیروانی را با شیب کم همچنین در مناطق شهري که نمی. باشندکمی برخوردار باشد، اقتصادي می

باشد، استفاده از این گزینه بسیار توجه مییز قابلپایدارسازي نمود و عالوه بر آن ارزش اقتصادي زمین ن
.گرددتوصیه می

دهنده دیوارهاي خاك مسلحاجزاي تشکیل-11شکل 

دیوار خاك مسلح با المان پیشانی مدوالرساختهدیوار خاك مسلح با المان پیشانی پیشالف

ل، ژئوگرید یا شبکه جوش داده شدهدیوار خاك مسلح با المان پیشانی ژئوتکستایج

شکل شماتیک انواع دیوارهاي خاك مسلح-12شکل 
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دیوار خاك مسلح با المان پیشانی مدوالرساختهدیوار خاك مسلح با المان پیشانی پیشالف

دیوار خاك مسلح با المان پیشانی ژئوتکستایل، ژئوگرید یا شبکه جوش داده شدهج

عکس مربوط به اجراي انواع دیوارهاي خاك مسلح-13شکل 

هایی که ظرفیت باربري خاك کافی نباشد، دیوارهاي عنوان گردید، در محلزینقبالًکه همان طور
در . اي ارجحیت دارندهاي نگهبان بتن مسلح متداول، به دالیل فنی و هزینهخاك مسلح نسبت به سازه
ها که ها و کالهک شمعشمعاجرايهاي مربوط به بهسازي پی از قبیلنهاین قبیل موارد، حذف هزی

50ها تا حدود جویی در هزینهباشند، موجب صرفهمیازیمورد ندیوارهاي نگهبان بتن مسلح ساختبراي 
.درصد هزینه کل پروژه خواهد شد

نش ناشی از بلوك باشد که نیروي رامکانیزم عملکرد فنی دیوارهاي خاك مسلح به این صورت می
. شودهاي خاك تحمل میها و نوارهاي اجرا شده در بین الیهلغزش به وسیله مقاومت کششی تسمه
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طول تسمهبنابراین،
پژوهشکده حمل و نقل، طول گیرداري مناسبی باشند 

هاي اجرا شده باید به اندازه کافی بلند باشد که در خارج از ناحیه بلوك لغزش، داراي 
1385.

ژئوگریدهاکننده خاك مصالح مسلحاستفاده از -7-3
این نوع معموالً.شوندتهیه می2استرنیا پلی1استرمعموالً ژئوگریدها از مواد پلیمري از قبیل پلی

ژئوگریدها به .14شکلگردندتولید می4شدهو یا پانچ3بافته شدههايشبکهبه صورتیامحصوالت
هاي یی نظیر مقاومت کششی و سختی باال، نقش مؤثري در تسلیح خاكهاواسطه داشتن مشخصه

نیز شیروانیافقیمکانرییتغوقوعپایداري خاك، ازباال بردنژئوگریدها ضمن.دانه دارنددرشت
.نماینداي کنترل میمالحظهکرده و یا آن را به میزان قابلجلوگیري 

پانچ شدهبافته شدهالف

انواع ژئوگریدها-14شکل 

تا هخاکریزي موجب گردیدبه روشهاهاي تکنولوژیکی در زمینه اجراي شیروانیپیشرفتامروزه
این تکنیک .بیش از پیش مورد توجه قرار گیرداستفاده از ژئوگریدها به منظور افزایش پایداري شیروانی

نوع این.کندکننده عمل میمسلحمصالحبراساس اندرکنش اصطکاکی بین مصالح خاکریزي شده و
البته به .کاربرد داردهاي نرمبر روي زمیني واقعبیشتر در زمینه ساخت دیوارها و خاکریزهاآوريفن

در برابر بارهاي دینامیکی از قبیل زلزله و آنو کارایی باالي ، سرعت باالي اجراروشعلت جدید بودن

١- Polyester
٢- Polystyrene
٣- Woven
۴- Punched

www.shahrsazionline.com
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پیدا کرده دیوارهاي نگهبانانواع اي در بین جایگاه ویژهسرعتاین روش بهعبور ترافیک وسائط نقلیه، 
.اي مورد استفاده قرار گرفته استگستردهبه طورهاي عمرانی و در پروژه
ساخت خاکریزهایی با شیب امکان،ژئوگریدهايریکارگبه با توان بیان نمود کهمیکلیبه طور
و دنیامکان کوب،شیروانییکبا افزایش شیب . گرددد بیشتر توانمیو یا حتی  افقی:قائم1:2سطح تند 

از . شیروانی افزایش خواهد یافتزوالکاهش یافته و در نتیجه، پتانسیل آنمصالح سطح نمودنمتراکم 
آن،رویههاي موضعی در سطح شیروانی و کاهش ناپایداريوقوع زوال دروگیري از لبه منظور جرو،این

.باشدضروري میرویه شیروانی 1پیچیدرجه نسبت به افق لفاف34با شیب بیشتر از هايبراي شیروانی
وجود ، زمانی که عواملی از قبیل درجه34تا 26بین براي خاکریزهایی با زوایاي شیب کمتر هرچند

شیروانی ومصالح خاکریز اتیو خصوصجنس ،مصالحقرار 2محدودیت در تراکم خاکریز، زاویه تند
فرسایش و پتانسیلکهشرایطیشرایط محیطی، استفاده از راهکار پایدارسازي شیروانی را براي ینهمچن

شکل.قرار گیردبررسی و مورد ارزیابیرویه شیروانی باید پیچیلفافکنند، توصیه میزوال آن باال بوده
واقعی از اجراي این اي از شکل شماتیک اجراي شیروانی با ژئوگریدها و همچنین یک نمونه نمونه15

.دهدها را نشان مینوع شیروانی

ها توسط شمعپایدارسازي شیروانی-7-4
لغزش در ها همواره به عنوان یکی از مفیدترین راهکارها براي جلوگیري از وقوع زمیناستفاده از شمع

ه و خاکریزها را هاي خاکبرداري شدتوان پایداري شیروانیها میها مطرح بوده و به کمک آنشیروانی
ها یکی از کارآمدترین راهکارها براي پایدارسازي در داخل شیروانیکوبیشمعدر واقع، . بهبود بخشید

.باشدمیح لغزش ودر امتداد سط3ايهاي انتقالی یا صفحهها در برابر وقوع گسیختگیآن

١- wrapping
٢- steep angle of repose
٣- Translational or Plan Failure
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شیروانی با ژئوگریداجراي تسلیح  شکل شماتیک شیروانی مسلح شده با ژئوگرید الف

شیروانی مسلح شده با ژئوگرید داجراي تسلیح شیروانی با ژئوگرید ج

تسلیح شیروانی با استفاده از ژئوگرید-15شکل

خاك توده،رودداخل شیبی که هر لحظه احتمال گسیختگی آن میها از شمعايبا اجراي مجموعه
براي تأمین پایداري کلی در این حالت،.پایدار نمود1زدگیقوسساس پدیدهبراتوانها را میبین شمعما

.جداگانه ارضا شودبه طورو شیروانی هاي داخل آن، بایستی پایداري شمعبه همراه شمعشیروانی
را نشان یکره جنوبطبقه در پوسان 15نزدیک یک ساختمان یک شیروانی خاکبرداري شده 16شکل

.ها پایدارسازي شده استاي از شمعاستفاده از مجموعهدهد که بامی

١- Arching Action
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نماي شیروانی بعد از پایدارسازي مقطع عرضی الف

1997و همکاران، Hongها شیروانی پایدارسازي شده با استفاده از شمع-16شکل 

زان جابجایی محتمل تواند میباشند، اجراي شمع میهایی که مستعد گسیختگی میشیروانیدرخصوص
ها به عنوان شمعدر واقع،. از وقوع آن جلوگیري نمایدیبه طور کلرا در هنگام لغزش کاهش داده و یا هاآن

و نیروهاي ایجاد به سمت پایین عمل نمودهخاك مستعد گسیختگی توده مقاوم در برابر جابجایی هايالمان
خاك تودهمیزان انتقال بار ازدر واقع، . کنندهاي پایدار زیرین منتقل میشده ناشی از این اندرکنش را به الیه

نصب البته باید عنوان نمود که . باشدوابسته میآنبه اندازه و نرخ جابجایی ،هابه شمعمستعد لغزش شیروانی 
وناپایدارتوده،بلکه؛باشدنمیو لغزش توده خاكجابجاییجلوگیري ازشیروانی تضمینی برايداخلدرشمع

یی و لغزش خود جابجاکماکان به،هانیروهاي مقاوم در شمعکامل بسیج شدنتا زمان خاكیا نسبتاً ناپایدار
کور هرچند، با توجه به نقش گروه شمع در این بین، جابجایی مذ.در امتداد سطح لغزش ادامه خواهد داد

.کنترل شده و محدود اتفاق خواهد افتادبه صورتمعموالً 

1هاي بازیافتیبا استفاده از میلهخاکیهايپایدارسازي شیروانی-7-5

ها آمریکا روشی را براي پایدارسازي شیروانیایاالت متحده2دانشگاه میسوريمحققان در دهه اخیر، 
خاك % 40ازها تقریباً این میلهساختار.شودبهره گرفته میهاي بازیافتیاز میلهدر آنکهابداع نموده

، متغیراتیلنی با چگالی پلیموادمعموالً شاملی پالستیکمواد متشکل از مابقی آنوتشکیل یافته3اره
این محققان بر .شوندمیتولید مشخصی يهاو اندازهابعاد دربوده کهو مواد زائد 4سنگخاکستر ذغال

١- Recycled Plastics Pins
٢- Missouri
٣- Sawdust
۴- Flyash
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کششی، فشاري، برشی و ل مقاومتهاي مقاومتی شامخته شده، آزمایشسابازیافتیهايیلهمروي 
در فصل مشترك این ایجاد شدهاصطکاكشرایطدر ارتباط باه و در ادامه مطالعاتیخمشی انجام داد

ها،یشبا انجام این آزما. اندانجام دادهها آندر 1خزش خمشیهمچنین بررسی وقوعخاك وباها میله
اما، در برابر قرار گرفتهکننده ضعیف هاي مسلحالمانزمرهدر از نظر مقاومتیهاي پالستیکیمیله

اي از مشخصات اینخالصه7جدولدر .تشخیص داده شدندمقاوم بسیار حمالت شیمیایی و بیولوژیکی 
هاي بین المانتمایزدرك بهتر جهتبراي. مصالح در شرایط مختلف محیطی ارائه شده استنوع

و هامیله،هاتوان به لولههاي قوي میکنندهکننده ضعیف و قوي باید عنوان نمود که از جمله مسلحمسلح
به دلیل مقرون به صرفه بودن ،حالنیابا .2000و همکاران، Loherفوالدي اشاره نمود يگردهالیمیا 

در مواردي که میزان ها،پایدارسازي شیروانیمتداول هاي روشسایر در برابر هاي بازیافتیمیله
مورد توجه قرار ها گسیختگی قابل تصور براي یک شیروانی، محدود و کوچک مقیاس باشد، این المان

و17هايشکلدر .اندگرفتهها نیز مورد استفاده قرار در برخی پروژهآزمایشیبه صورتو بعضاً گرفته
اده دنشان هادر پایدارسازي شیروانیهامیلهنوعینااي از کاربرد هنمونشماتیک و نمايبه ترتیب 18

& Loehr؛ 2000و همکاران، Sommersاستشده Bowders, ٢٠٠٧.

2000و همکاران، Sommersهاي بازیافتی در شرایط مختلف محیطی مشخصات میله-7جدول

تماسو شرایطمحیط
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١- Bending creep
٢- kerosene
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2000و همکاران، Sommersهاي بازیافتی پایدارسازي شیروانی مستعد ناپایداري با استفاده از میله-17شکل

& Loehrها هاي بازیافتی براي پایدارسازي شیروانیهایی از اجراي میلهمثال-18شکل  Bowders, ٢٠٠٧

FRP1هاي پایدارسازي با استفاده از میخ-7-6

هاي المانو مقاومتدوام میزان ، کوبیهاي مهم و عمده در روش معمول میخیکی از چالش
لیمبر این اساس، در صورتی که پتانسیل خوردگی در . باشدمیدر برابر خوردگی شیروانیکنندهمسلح
توان با گالوانیزه نمودن و یا با استفاده ها را میذاشته شده باال باشد، این نوع المانفوالدي کار گيگردها

ها در برابر کنندههرچند که محافظت از این نوع مسلح.از اندود اپوکسی در برابر خوردگی محافظت نمود
صادي مناسبی نخواهد بر بودن فرآیند اجرا و همچنین هزینه باال، توجیه فنی و اقتخوردگی، به دلیل زمان

١- Fiber Reinforced Polymer

شیروانی ناپایدار

یه بدون سطح لغزش اول
حضور میله ها

سطح جاده

هاي بازیافتیمیله
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بایستی از بسیار بزرگ باشد،شیروانیپایدارسازيجهتازیمورد نمقاومنیرويمیزانزمانی که.داشت
در کوبیجهت میخمتر5/1تا 0/1در حدود و با فواصل نزدیک بهمmm40تا قطر ییگردهالیم

ها و استفاده از آننمودنجابجا ،قطورفوالدييگردهالیمبه دلیل وزن باالي . استفاده نمودشیروانی 
دچار گردلیمپوشش روي ها، ممکن است در حین جابجایی آنکهيبه طوربوده یار دشوار سبکارگاهدر 

.شده که این امر، خوردگی این نوع المان را به همراه خواهد داشتآسیب 
کننده در روش مسلحيگردهالیماستفاده از نحوهدر ارتباط باالذکربه دلیل وجود مشکالت فوق

بازنگري درخصوصبسیاري از کشورهاي دیگروچین ،کنگدر هنگ، تحقیقات مختلفی کوبیمیخ
& Chengگرفته استانجام فوالدي در این روشيگردهالیماستفاده از  Lau, تحقیقات . ٢٠٠٨

:زیر را دارا باشندکلید شرایطبایکوبیمیخروشکننده درهاي مسلحکه المانه استنشان دادمذکور 
وزن کم و مقاومت زیاد-1
مقاوم در برابر خوردگی-2
کم هزینه بودن-3
، اتصال و برشییجابجادر مراحلاجراي آسان -4

صورت گرفت که در نهایت منجر به ارضاي شرایط باال توجهی براي هاي قابلبدین منظور پیشرفت
,DolanگردیدFRPيگردهالیممعرفی و استفاده از  ,Dowling؛ ١٩٩٣ ١٩٩٩ .Cheng وLau

1پلیمري مسلح از جنس شیشهاستفاده از الیاف را بر رويتحقیقاتی٢٠٠٩
GFRP  پلیمري و الیاف

2کربنمسلح از جنس 
CFRP مجاورتدر یک شیروانیکننده خاكمسلحهاي المانبه عنوان

یجه مطالعات انجام شده مؤید این مطلب بود که به نت. انجام دادندکنگ هنگSanatoriumبیمارستان 
هایی وجود دارد که کننده خاك، محدودیتبه عنوان تسلیحپلیمري مسلح شیشه منظور استفاده از الیاف 

عدم سهولت در اتصال -2ها، کنندهپیچیدگی در سیستم تزریق با فشار براي تثبیت مسلح-1: عبارتند از
، مذکورهاي براي رفع محدودیت. ي اجراهاباال بودن هزینه-3وه یکدیگر،بهااین نوع مسلح کننده

معیارهاي باال کلیهتواند که میهابداع گردیدیکره جنوبDae Won Soilتوسط شرکت GFRPهاي لوله
& Chengها را بهبود ببخشدکوبیو قابلیت اجراپذیري میخمیزان هزینهو نمودهرا ارضا  Lau, ٢٠٠٨.

١- Glass Fiber Reinforced Polymer
٢- Carbon Fiber Reinforced Polymer
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. باشدباال میکششیمقاومتدارايبا وزن کم، مقاوم در برابر خوردگی ویمحصول،GFRPلوله
اي این رمشکالت موجود بر سر راه اجکلیهتوان کنگ نشان داد که میدر هنگهااستفاده از این نوع لوله

به راحتی نصب و خاكدر داخل توانکننده را میاین نوع مسلح. مرتفع نمودکارگاهرا در سیستمنوع 
ها مشخص شده است که هاي مختلف بر روي این نوع المانبا انجام آزمایشهمچنین .تزریق نمود

پس از تزریق، مقاومت بسیار باالیی را در برابر بیرون کشیدگی از داخل خاك از خود GFRPهاي لوله
.دنالً مؤثري را ایفا نمایند در پایدارسازي خاك نقش کامنتوانشان داده که بر این اساس، می

هاي حاوي خاكکیسهبانگهبانهاي ردیوااجراي-7-7
در برابر عبور 1بندهاي خاکیبه منظور پایدارسازي شیبمتماديسالیان هاي حاوي خاك کیسه

در هاي موقتی ساخت سازهدرهاکاربرد دیگر این کیسههمچنین.اندگرفتهسیال مورد استفاده قرار 
تحقیقات همچنینهاي تئوریک وبه دنبال بررسیاما.2004و همکاران، Kimه استبوداضطراريشرایط

این ، ٢٠٠٠و همکارانش Matsuokaهاي حاوي خاك توسط روي کیسهبرآزمایشگاهی انجام شده
ها آنبا لحاظ نمودن راهکارهاي خاص که در ادامه بهتوان ها میکه از این کیسهنتیجه حاصل گردید

دائمی و دائمی استفاده هاي خاکی نیمهسازهنمودنمسلحنوین در به عنوان یک روش اشاره خواهد شد، 
مقاومت پارامترهایی نظیر هاي حاوي خاك به کیسهيریپذشکلرییتغمقاومت فشاري، برشی و .نمود

خل کیسهخاك داحجم همچنین، زاویه اصطکاك داخلی خاك درون کیسه والیاف کیسهکششی 
.بستگی دارند

مورد گردند،که بر روي هم انباشته میهاي حاوي خاك ها اکثراً به شکل کیسهدر عمل این کیسه
اطمینان از عملکرد یکپارچه همچنینوهااز آناستفاده به منظورالبته . 19شکلگیرنداستفاده قرار می

نیز ارگی و همچنین پایداري هر یک به تنهاییدر برابر پهاباید از مقاومت هر یک از کیسهدیوار،
هاي خاك مشابه شده با کیسهمسلحهايشیروانیروش طراحی براي همچنین،.اطمینان حاصل نمود

.باشدخاك مسلح میهايشیروانیبراي ل حديدهاي تعاروشیعنی، طراحی متداول روش

١- Dike
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2008و همکاران، Chenاوي خاكهاي حشده با کیسهاجراي دیوارهاي مسلح-19شکل 

باید براي ذیل، جزئیات اجراییهاي حاوي خاكمسلح شده با کیسههايشیروانیبه منظور اجراي 
:مدنظر قرار گیردها حصول اطمینان از عملکرد آن

هاي شیروانیاي لرزهبا مطالعه رفتار: هاي حاوي خاكساخته شده از کیسهشیروانیلزوم یکپارچگی -1
این نتیجه ،هاي میزلرزه بزرگ مقیاساستفاده از آزمایشهاي حاوي خاك از طریقمسلح شده با کیسه

متر و 5به ارتفاع شیروانیها وجود نداشته باشدحتی در حالتی که اتصالی بین کیسهکه حاصل شده
در برابر حرکات یروانیشرا براي پایداري کافی،استفاده از این روش 1: 3/0سطح افقی به قائم شیب 

ها از چسبندگی در طراحیلذا،. 2008، همکارانو Chenتأمین خواهد نمودلرزه شدید زمین ناشی از زمین
ایجاد شده در نیروهاي افقی مقاومت در برابر افزایشبه منظورها صرفنظر شده وکیسهسطحبین

.20شکلگرددمیها اجرا بین کیسهام مثال، ژئوگریدبه طوراتیلنی ، مصالح پلیشیروانی

2008و همکاران، Chenها اجراي ژئوگرید بین کیسه-20شکل 
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2پروپیلن، پلی1اتیلناز پلیمعموالً هاي حاوي خاك کیسه: بنفشفرادر برابر اشعه ها کیسهمحافظت -2

مناسب در و دوامجود عملکرد مقاومتیاین مواد با و. شوندساخته میگرید الیاف3تاالتاتیلن ترفو پلی
رو، باید این از این. کمی دارندو دوام نسبتاًفرابنفش مقاومتو آهک، در برابر اشعههااسیدانواعبرابر

عملکرد خود را به نحو مناسبی برداري هاي حاوي خاك طی دوران بهرهکیسهاطمینان حاصل گردد که 
در براي این مواد دوره ده ساله اي زیر بایستی حداقل براي یک ، راهکارهدر این خصوص. حفظ نمایند
:شودنظر گرفته

 مقاوم در برابر نورهايپوششاستفاده از
هاي گیاهی سطحیاستفاده از پوشش
به عنوان پوششساخته و یا درجااي پیشغیرسازهاستفاده از دیوارهاي بتنی

هاي حاوي خاكا کیسهشده بمسلحهاياجراي شیروانیهایی از مثال
جنو هاي حاوي خاك در کشورهاي با استفاده از کیسهشدههاي مسلحشیروانیهایی از اجراي مثال

ها پرداخته وجود دارد که در ادامه به تشریح برخی از آن.. .کنگ وهنگچین، ژاپن، آسیا از جمله یشرق
.شده است

، چینهاي حاوي خاكشونده با استفاده از کیسههاي متورمخاكمتشکل ازمحافظت شیروانی-الف
متشکل از براي حفاظت از شیروانی هاي حاوي خاكکیسهیک مورد از اجراي 21شکل

30شیب با متر و 71متر، به طول 4ارتفاع ها درکیسه.دهدهاي متورم شونده را نشان میخاك
نشان 22شکلشماتیک اجراي دیوار در شکل. اندههاي متورم شونده اجرا گردیددرجه بر روي خاك

این گردید،عنوان قبالً نیزکه در همان طور. باشدمیاتیلن ها از نوع پلیکیسهسجن.شده استداده
چمن پوشش نازکی ازرو، از این. خورشید حساس بوده و نیاز به مراقبت دارنداشعه فرابنفشمواد به 

پروژه مذکور کیسه حاوي خاك در 2000در حدود . سته ااجرا شدشیروانیبر روي سطح بیرونی 
رطوبتی به میزانبا محل در هاي طبیعی با استفاده از خاكهاداخل آنکهمورد استفاده قرار گرفته

.اندگردیدهرطوبت بهینه پر 

١- Poly Ethylene PE
٢- Poly Propylene PP
٣- Poly Ethylene Terephthalate PET
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٢%

& Xuهاي حاوي خاك براي جلوگیري از تورم شیروانی خاکی کیسه-21شکل  Huang, ٢٠٠٨

& Xuهاي حاوي خاك طراحی شماتیک شیب اجرا شده با کیسه-22شکل  Huang, ٢٠٠٨

اسکی، ژاپنیک پیستسازي شیروانی مقاوم-
به دو بخش شیروانی باالیی و پایینی تقسیم شده در محلی در ژاپناسکیپیستشیروانی محدوده 

هاي حاوي متر با استفاده از کیسه9/5متر و 4/5دیوارهایی به ارتفاع ، در آن دو موقعیت،که به ترتیب
واجرا شدهدر آن شیروانیدهد که نمایی از پروژه اجرا شده را نشان می23شکل. شده استخاك اجرا 

.دهدنیز مراحل اجراي این پروژه را نشان می24شکل.باشدها مشهود میکیسه

درختآبرو

پوشش گیاهی

جادهآبرو

شیب

هاابعاد کیسه
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2008و همکاران، Chenهاي حاوي خاك اجرا شده با کیسهنماي شیروانی -23شکل 

هاي حاوي خاك در پایدارسازي گیري نمود که استفاده از کیسهنتیجهگونهنیاتوان ر نهایت مید
بر روي خاك پشت دیوارها ازیمورد نها، موجب کاهش عملیات مهندسی ها در مقایسه با سایر روششیب

. م خاك خواهد شد که به تبع آن هزینه اجراي پروژه نیز کاهش خواهد یافتمستقیمسلح کردناز قبیل 
بعالوه، این نوع روش پایدارسازي شیب به دلیل استفاده از مواد نخاله موجود در محل به عنوان مصالح 

.باشدها، با محیط زیست اطراف خود نیز سازگار میپرکننده کیسه
هـا، نیـاز بـه نیـروي کـار مـاهر و       ایـن نـوع شـیب   همچنین باید اشاره نمود که براي اجراي

رو، این روش بـراي منـاطق فاقـد نیـروي کـار مـاهر،       از این. باشدهمچنین تجهیزات خاص نمی
.باشدبسیار مفید می



ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه50

هاکوبیدن کیسه

یبشاجراي 

هاي حاوي خاكسازي و انتقال کیسهآماده

در پشت شیبرکنندهپهاي اجراي خاك

یکپارچگی شیباجراي مصالح پلی اتیشن براي حفظ اجراي زهکشی

کوبشبندي شیبپیکره

2008و همکاران، Chenمراحل اجراي پروژه شیروانی پیست اسکی در ژاپن -24شکل 
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مدیریت آ-8
ها در برابر فرسایش و نوان عاملی بسیار مهم و کلیدي در حفاظت از شیروانیمدیریت آ همواره به ع

افزایش فشار آ همچنینهاي سطحی وآبه دلیل تماسهاي سطحی آن الیههمچنین ناپایداري
سطحی و ها شامل انواع زهکشیکلی، مدیریت آ در شیروانیبه طور. باشداي مطرح میحفره

هدایت 1هاي زهکشی طبیعیموجود در توده خاك را به سرعت به سیستمزیرسطحی بوده که آ 
براي یک شیروانی، بایستی مطالعات مرتبط با ازیمورد نهاي به منظور طراحی و تعیین زهکش. کندمی

میزان بارش باران در منطقه، شرایط توپوگرافی منطقه، پارامترهاي خاك، شرایط آ زیرزمینی و 
نشان دادند که  1991و همکاران Kim. یعی و مصنوعی موجود انجام پذیردهاي زهکشی طبسیستم

چهار تا پنج برابر ضریب نفوذپذیري در حدودبراي نفوذ آن به درون زمین، ازیمورد نحداکثر شدت باران 
ش با شدتی در حدود مقدار مذکور، موجب نفوذ آ به داخل شیروانی و ربنابراین، وقوع با. باشدخاك می

.اي و همچنین افزایش نیروهاي ناشی از تراوش آ خواهد شدفزایش فشار آ حفرها
.شودهاي زهکشی پرداخته میدر ادامه به معرفی و تشریح انواع روش

زهکشی سطحی-8-1
کاهش نیروهاي مقاوم جهت پایداري اي،افزایش فشار آ حفرهکه همواره بایستی توجه داشت

هاي باید از نفوذ روانابه منظور افزایش پایداري شیروانی،؛ لذا اهد داشتخوشیروانی را به همراه 
درخصوصرو، از این. سطحی و آ باران به داخل شیروانی و یا سایر نواحی ناپایدار ممانعت گردد

باشند، بایستی اجراي هاي کوتاه مدت وابسته میها که به شدت به بارشلغزهگیري زمینشکل
هاي زهکشی سطحی سیستم. ها به جد مورد توجه قرار گیردبراي شیروانیهاي سطحیزهکش

3هاي زهکشی و آبشار پلکانی، زهکش بخش برم، زهکش پنجه، کانال2شامل زهکش باالي شیب

توانند براي اجراي مسیرهاي نیز می4موج دارلوله هاي نیمشکل و زهکشUآبروهاي . باشندمی
هاي آوري شده از طریق سیستمهاي جمعآ. استفاده قرار گیرندانتقال آ زهکشی شده مورد 

و شن تشکیل تمیز از قبیل ماسهايباشند که از مصالح دانههاي تراوا موجود در زمین میهمان الیه Natural Drainهاي طببعی زهکش-1
.اندشده

٢- Catch drain
٣- cascade
۴- Corrugated half pipe drain
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. آ زهکشی شده منتقل شوندخروجتعبیه شده براي زهکشی باید به درستی به مسیرهاي از پیش
ها، آ زهکشی شده نباید مجدداً به داخل همچنین، در صورت عملکرد مناسب و درست زهکش

ترین نقطه ها را در پایینها، بایستی آنود عملکرد زهکشلذا، به منظور بهب. شیروانی نفوذ کند
.شیروانی و با پوشش و شیب مناسبی اجرا نمود

ها، براساس میزان آوري کننده در شیروانیهاي جمعهاي باالي شیب و زهکشطراحی زهکش
ان، توان براساس شدت بارهاي سطحی را میحجم آ. پذیردآوري شده صورت میروانا سطحی جمع

هاي در اغلب موارد، طراحی سیستم. و پوشش گیاهی سطح شیروانی تخمین زد1سطح حوزه آبریز
هاي زیرسطحی و تا عمق حدود سه متر، بسته به ضرورت احداث این زهکشی سطحی به همراه زهکش

نشان 25شکلهاي زهکشی سطحی در چندین مثال متداول از سیستم. پذیردها انجام مینوع زهکش
.ده شده استدا

هاي زیرسطحیزهکش-8-2
بدیهی است که همواره شرایط آ زیرزمینی موجود در شیروانی، بر روي نحوه پایداري آن تأثیر 

تراز آ زیرزمینی موجود در شیروانی معموالً در فصول بارانی سال به دلیل اشباع شدن توده . گذاردمی
وتاه مدت ولی پر شدت، بعضاً ممکن است سطح آ هاي کبه دلیل وقوع باران. آیدخاك، باال می

هاي زیرزمینی به محدوده صفر تا پنج متري زیر سطح زمین نیز برسد که در نتیجه موجب گسیختگی
هاي این سهم از آ. گرددمقیاس میهاي بزرگسیختگی پنجه در شیروانیعمق موضعی یا گکم

ها، این نوع زهکش. شونداي زیرسطحی زهکشی میهزیرزمینی معموالً با استفاده از اجراي زهکش
نمایند کننده هدایت میآوريهاي جمعآوري نموده و به چاههاي سطحی را جمعهاي نفوذي از رواناآ

ها خارج نموده و مانع از افزایش ها آ را از داخل این چاهاي از پمپو در نهایت، با استفاده از مجموعه
.26شکلگردند تراز آ زیرزمینی می

١- Catchment area
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مصالح سنگیايزهکش جانبی ذوزنقهآوري کنندهسنگفرش کردن کانال جمع

اتیلن ضخیمهاي پلیپوشش کانال زهکشی با استفاده از ورقلولهمینهاي زهکشی کانال

هاي سطحی متداولزهکش-25شکل 

زیرزمینی واقع در اعماق هايهکشی آآوري و زهاي زیرسطحی، جمعهدف اصلی از اجراي زهکش
هاي زیرزمینی، این امکان وجود داشته که از با حذف این قبیل آ. باشدمی حداکثر تا پنج مترکم 

هاي سطحی آن تا حدود زیادي جلوگیري نمود و همچنین سطح آ هاي رویه شیروانی و الیهگسیختگی
لغزش و ناپایداري ها سبب کاهش خطر زمینبیل زهکشرو، این قاز این. زیرزمینی را نیز کاهش داد

.گردندها میاي در شیروانیناشی از افزایش فشار آ حفره

کنندهيآورجمعپروفیل عرضی شیروانی نشان دهنده زهکش و چاه  پروفیل طولی شیروانی الف

زیرسطحیهايسیستم زهکش-26شکل 
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هاي افقیزهکش-8-3
سطح زمین متر زیر5بیش از میزانبه دالیلی نیاز به پایین بردن سطح آ زیرزمینی بههنگامی که

بوده و همچنین به دلیل مواجهه غیرکاربرديهاي زیرسطحی به این منظور تقریباً باشد، اجراي زهکش
د، سطح در این قبیل موار. باشدآمیز میها مخاطرههاي زیاد، اجراي آنبا خطرات حین حفاري در عمق

هاي زهکشی و یا هاي زهکشی، تونلچاه،هاي حفاري شده افقیآ زیرزمینی باید با استفاده از زهکش
يریکارگبه ترکیبی ازمذکور شکل . 27شکلها به سمت بیرون از شیروانی انتقال یابد ترکیبی از آن

شیب، زهکشی پنجه، زهکشی باالي شامل کانالزهکشی از جمله زهکشی سطحی متنوعهايروش
پایین بردن سطح آ . دهدهاي افقی را نشان میهاي زهکشی و زهکش، چاهکردن سطحبندآ

هاي هاي زهکشی، یکی از مؤثرترین روشهاي حفاري شده افقی و چاهزیرزمینی با استفاده از زهکش
ترین دلیل حادث ، اصلیبوده چرا که نوسان سطح آ زیرزمینی در اغلب مواردهاشیروانیپایدارسازي 

.باشدمیوقوع ناپایداري در شیروانیشدن 
لغزه به این نکته که آیا زمینبردنیپالزم است براي ،هاي حفاري شده افقیقبل از طراحی زهکش

هاي آمده در نتیجه تراوش زیاد آ زیرزمینی رخ داده است یا نه، بررسیبه وجودیا ناپایداري 
همچنین ضروري است عمق و حجم آ زیرزمینی، میزان . ئولوژیکی انجام گرددشناسی و هیدروژزمین

لغزه مورد و اثر آن بر روي جابجایی زمین کوتاه مدت و دراز مدتنوسانات آ زیرزمینی در طول زمان 
ز زیرین زمین به عنوان یکی اآ دههاي تراوا و از سوي دیگر، امکان استفاده از الیه. بررسی قرار گیرد

.هاي زهکش افقی نیز بایستی مورد بررسی قرار گیردگزینه

هاي زهکشی شیبترکیبی از روش-27شکل 
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حفاري شده افقی براي هاياستفاده از زهکشدرخصوصهاي انجام شده براساس ارزیابی
سترس بودن بسته به در د. شوندمتر طراحی می50تا 20ها به طول ها، معموالً این نوع زهکششیروانی

متغیر بوده و با شیب متریلیم100تا 50ها، بین هاي مربوط به این زهکشتجهیزات حفاري، قطر گمانه
1بعد از حفاري گمانه زهکشی، یک لوله . گردنددرجه نسبت به سطح افق حفاري می10تا 5

HDPE

هاي روي این سوراخ. ددگردر تمامی طول گمانه نصب می متریلیم50معموالً با قطر سوراخ دار
از یکدیگر بوده که با الگوي متریلیم10-15و با فواصل متریلیم3ها بایستی به قطر حداکثر لوله

.ساخته شده باشند28شکلزیگزاگ
شیروانی بستگی داشته شدههاي حفاري شده افقی در شیروانی، به وسعت ناحیه اشباع تعداد زهکش

تر هاي کوتاهو با طول الف-29شکل2به شکل بادبزندر پالن ها موالً زهکشمع. که باید زهکشی گردد
شدگی و اعوجاج لوله در اثر جابجایی شیروانی وجود هاي با طول زیاد، امکان کجدر زهکش. شونداجرا می

اي از اجراي نمونه30و29هايشکل. داشته و در نتیجه موجب عملکرد نامطلو آن خواهد شد
.دهندها را نشان میهاي حفاري شده افقی در شیروانیزهکش

هاي زهکشیالگوي زیگزاك لوله-28شکل 

مقطع عرضی پالن الف

هاي حفاري شده افقیمثالی از نحوه اجراي زهکش-29شکل 

١- High-Density Polyethylene
٢- Fan shape
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هاي حفاري شده افقی در شیروانیاجراي زهکش-30شکل 

1يالهیفتهاي استفاده از زهکش-8-4

در داخل شیروانی موجب زیرزمینیباال آمدن سطح آ،اشاره گردید8-7که در بخش همان طور
که را به همراه خواهد داشتاي شده و به دنبال آن کاهش مقاومت برشی خاك افزایش فشار آ حفره

ها تفاده از زهکشدر این خصوص، اس. یابداحتمال وقوع ناپایداري در شیروانی افزایش می،در نتیجه آن
در این بین یکی از . باشدمطرح میجهت کنترل سطح آ زیرزمینیبه عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها

ژئوتکستایلی از جنس يالهیفتهاي هاي زهکشی آ زیرزمینی، استفاده از زهکشجدیدترین روش
شود، در واقع شده و فرو برده میهدیکوبنیزماین نوع زهکش که معموالً در داخل . باشدپروپیلن میپلی

,Santiشده است2کلرایدوینیلاي استیل و یا پلیشده لولههاي حفاريزهکشجایگزین  و Santi؛ ١٩٩٩

بوده mm100×4ها معموالً داراي مقطع مستطیلی به ابعاد زهکشنوعاین.٢٠٠١aهمکاران، 
معموالً ،هازهکشنوعاینبراي اجراي.32شکلشوندمتري حمل می3300هايو در طاقه 31شکل

معموالً با مقطع عرضی 5ايهاي صفحهقرار داده و یا به انتهاي سنبه4حفاريهايمیلهها را داخلآن
cm7/12×0/5و 33شکل6مکانیکیبیلو با استفاده از استاتیکییادینامیکیبه صورتنموده و متصل
.شوندمیفرو بردهبه داخل خاك 34شکل7دکل حفاريیا 

١- Wick drains
٢- Poly Vinil Choloride PVC
٣- Rolls
۴- Boring Rod
۵- Tabular mandrel
۶- Trackhoe excavator
٧- Rig
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يالهیفتهاي حمل و اجراي زهکش-32شکل ساختهپیشيالهیفتهاي زهکش-31شکل 

به داخل زمین به يالهیفتراندن یک زهکش-33شکل 
یکیمکانلیبهمراه میله حفاري با استفاده از 

به داخل يالهیفتراندن یک زهکش-34شکل 
با استفاده از دکل حفاريزمین 

زهکش به داخل این است که بعد از اتمام فرو بردنيالهیفتهاينکته حائز اهمیت در اجراي زهکش
و میلهعملیات بیرون کشیدن ، در هنگام شروعايحفاري و یا سنبه صفحهمیلهمجموعه خاك همراه با

به 35شکلاي مطابق بدین منظور صفحه. د، زهکش باید در محل خود ثابت بماناز داخل خاكیا سنبه
مورد ، زهکش در محل از داخل خاكو یا سنبهمیلهانتهاي زهکش بسته شده تا به هنگام خارج نمودن 

.باقی بماندنظر
يهاشکلرییتغتوانند ها میشده، این نوع زهکشحفاريمتداولهاي افقیدر مقایسه با زهکش

ها در برابر همچنین، این نوع زهکش. ، تحمل نماینده گسیخته گردندبدون اینکتوجهی راکششی قابل
باشند ها مقاوم میآنمسدود شدناطراف به داخل منافذ زهکشی و محیط خاك همچنین ورود امالح و 
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American Wick Drain Corporation, ,Nilex Corporation؛ ٢٠٠٢ عالوه بر این، سرعت . ٢٠٠٢
از آن در متر 18تا 15بیش از طولتوان به نرخ اجرايیار باال بوده و میاجراي این نوع زهکش بس

این نوع زهکش در ایاالت متحده آمریکا، با توجه به . نمودساعت نیز دست پیدا داخل خاك به ازاي هر
باشد آن، بسیار اقتصادي و مقرون به صرفه میازدالر به ازاي هر متر طول13تا 8بینهزینه اجراي

Santi ،٢٠٠١و همکارانb.هاي مختلف بایستی هاي اجرایی در داخل خاكدرخصوص شرایط و محدودیت
عدد آزمایش نفوذ هاي باخاكمتر در داخل 30با طول بیش از زهکشعنوان نمود که این نوع

.٢٠٠١bو همکاران، Santiاستشدهنیز اجرا128استاندارد

يالهیفته به انتهاي زهکش صفحات متصل شوند-35شکل 

متـر  2600زهکش با طول بـیش از  170بیش از در مجموع،2003تا 1998هاي در حد فاصل سال
ها در شیروانیآمریکا براي پایدارسازي يمیسوري، کلرادو و ایندیاناهايکارگاه عمرانی در ایالتدر هشت 

بـراي اجـراي   کارگـاه عمرانـی  پـنج  از ایـن بـین،  .2003و همکاران، Santiاست هگردیداجراشلغزبرابر 
هاي اجراي ایـن نـوع   تجهیزات و تکنیکها، در این مکانگرفته شده بود که در نظرها آزمایشی زهکش

ــداعهــا زهکــش ــراي شــرایطاب ــوتکنیکی شــیروانی شناســی زمــینمختلــفو ب ــد و ژئ ــه گردیدن بهین
Santi ،٢٠٠١و همکارانb. نظـر گرفتـه  در در مقیـاس واقعـی   هازهکشنیز براي اجراي دیگر کارگاه سه

هـا  در پایدارسـازي شـیروانی  شانجهت حصول به کارایی بهینههاآنتراکم و چیدمان میزان شده بود تا 

١- Standard Penetration Test Values SPT Values
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,CrenshawوSantiگردد مشخص هـا در پـالن بـه    شایان ذکر است که فاصله بـین زهکـش  . ٢٠٠٢
اك، ماکزیمم ارتفاع سطح آ زیرزمینی، نرخ تخلیه آ از زهکش و ضریب نفوذپذیري خلیاز قبعواملی 

,ElifritsوSantiعمق خاك تا الیه نفوذناپذیر بستگی دارد  ٢٠٠٣.
یک شیب يالهیفتهاي زهکشاجرايبراي کارگاهسازيبه ترتیب آماده37و36اشکال

را نشان مورد نظرپاي شیروانی هاي نصب شده در آمریکا و زهکشادوکلرایالت گسیخته شده در 
ها با زوایاي مختلفی نسبت به افق اجرا این زهکش.Squire Consulting Servicesدهندمی

مشخص است قسمت 37شکلکه در همان طور. در تماس باشندشدند تا با سطح آ زیرزمینی 
از بیرون  را به ها به خوبی عمل کرده و آدر شکل مؤید این مطلب است که زهکشرنگرهیت

.اندزهکش نمودهشیروانی 

براي یک شیب گسیخته شده در ایالت کلرادو آمریکا يالهیفتهاي سازي نصب زهکشآماده-36شکل 
Squire Consulting Services
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اجرا شده در پاي شیروانی گسیخته شده در ایالت کلرادو آمریکا يالهیفتهاي زهکش-37شکل 
Squire Consulting Services

حفاظت رویه شیروانی-9
استفاده از،بیومهندسیپوشاندن رویه شیروانی به طرق مختلفی از قبیل اجراي پوشش گیاهی 

و غیره یک راهکار بسیار مؤثر براي محافظت رویه 2رپ، شاتکریت، ریپ1هاي مصالح بناییبلوك
گاهی اوقات، این . گرددد که منجر به حفظ پایداري آن میباششیروانی در برابر نفوذ آ و فرسایش می

هاي سطحی شیروانی نیز تلقی هاي کوچک و گسیختگیراهکار، روشی براي مقابله با سقوط سنگ
هایی قرار داشته که اثرات کم البته بایستی توجه داشت که حفاظت رویه شیروانی در زمره روش. گرددمی

ها پایداري از آنهايدر تحلیلکهيبه طورشیب داشته، کلی اري و یا غیرمستقیمی بر روي پاید
.گرددصرفنظر می

هاي گیاهی و یا هاي منظر شهري، تمایل بیشتري متوجه اجراي پوششدر بین این راهکارها، از جنبه
باشد و همچنین با توجه به هزینه مناسب اجراي ها میهاي مصالح بنایی یا بتنی بر روي شیببلوك

هاي خاکبرداريها خصوصاً در نواحی شهري براي حفاظت از شیروانیها، استفاده از این نوع روشآن
همچنین . شودالذکر پرداخته میهاي فوقدر ادامه به تشریح روش. گرددشده و یا خاکریزها توصیه می

گردد نیز و میبسیار مرسوم در پایدارسازي رویه شیروانی محسیروش اجراي شاتکریت که امروزه روش
.گرددمعرفی می

١- Masonry blocks
٢- Rip-rap
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هاي مصالح بنایی یا بتنیبلوك-9-1
اره به عنوان روشی مؤثر به منظور وهاي مصالح بنایی بر روي رویه شیروانی، همبلوكاجراي

یک دیوار مصالح بنایی از کنار هم قرار گرفتن . باشدجلوگیري از هوازدگی و فرسایش آن مطرح می
ناپذیر را فراهم بر روي سطح شیروانی تشکیل شده که تقریباً یک الیه نفوذهاي مصالح بنایی بلوك

به داخل کنار همهاي همچنین به منظور جلوگیري از نفوذ آ باران از طریق درز بین بلوك. سازدمی
.گرددتوده شیروانی، معموالً این درزها با مالت سیمان پر می

توده شیروانی و زهکشی آن، استفاده از یک الیه به منظور کنترل سطح آ زیرزمینی در داخل
همچنین، . گرددهاي بنایی، روشی مؤثر تلقی میزهکش از مصالح شنی و یا سنگ خردشده در زیر بلوك

به عنوان هاسوراخاي از مجموعهتوان با استفاده از حجم آ زیرزمینی محبوس در شیروانی را می
.گردند، از شیروانی خارج نمودبیه میزهکشی که در پنجه شیروانی تعمجراي

ساخته هاي بتنی پیشهاي خاکبرداري شده و همچنین خاکریزها، بلوكگاهی اوقات بر روي شیروانی
این سیستم حفاظتی در شهر تهران و در . دنگیرهاي مصالح بنایی مورد استفاده قرار میبه جاي بلوك
هاي فرم هندسی بلوك. باشدروش گلدانی معروف میبه و است ها به وفور استفاده شدهکناره بزرگراه

ها به یکدیگر در تمامی سطح رویه شیروانی و یا در باشد که امکان اتصال آناي میبتنی معموالً به گونه
نشان داده شده است، فضاي خالی 38شکلکه در همان طور. استپذیر هاي خاصی از آن امکانبخش

.ها پوشاندسنگگیاهی و یا قلوههايبا پوششتوان ها را میبین بلوك

,Hongساخته هاي بتنی پیشمحافظت رویه شیروانی با استفاده از بلوك-38شکل  ١٩٩٩
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هاي مصالح بنایی یا بتنی بر روي که قبالً نیز عنوان گردید، از آنجایی که سهم بلوكهمان طور
گرفته نشده و در در نظرها بر پایداري شیروانی ، اثر آنباشد، در نتیجهپایداري شیروانی نامشخص می

اگر پایداري شیروانی . یط پایداري شیروانی باید قبل از اعمال این راهکارها مورد بررسی قرار گیردااین شر
ساخته اجرا شده بر روي آن هاي مصالح بنایی یا بتنی پیشکافی نباشد، این احتمال وجود دارد که بلوك

.هاي شدید دچار گسیختگی گردندوقوع بارندگیدر هنگام 
در هادر نظر گرفتن نقش و سهم آنها، نکته حائز اهمیت و قابل تأمل در استفاده از این نوع سیستم

، روش گلدانی در شهر تهرانکه متأسفانه باید اشاره نمود در این ارتباط،. باشدمیشیروانی کلیپایداري
که در باال اشاره همان طوراما، .گیردشیروانی مورد استفاده قرار میکلیيبه عنوان یک روش پایدارساز

رو، باید تجدیدنظر جدي در استفاده از از این. باشددر پایداري شیروانی مشخص نمیمیزان سهم آن،شد
حفاظت االمکان به ها حتیها صورت گرفته و استفاده از آنشیروانیکلی پایدارسازي با هدفها این روش

.رویه شیروانی محدود گردد

بیومهندسیپوشش گیاهی -9-2
هاي بدون پوشش، از پوشش گیاهی به عنوان بخشی از اقدامات بیومهندسی، در شیباجراي 

. دهدهاي سطحی را کاهش میشیروانی در برابر فرسایش محافظت نموده و احتمال وقوع ناپایداري
. باشدي پایداري رویه شیب بوده و معموالً مقرون به صرفه میهاترین روشاین روش یکی از مناسب

Greenway1978  دو مکانیسم هیدرولوژیکی و بر اساستأثیر پوشش گیاهی بر پایداري شیروانی را
عوامل هیدرولوژیکی به بارندگی و نفوذ آ به داخل شیروانی اطالق . نمایدتشریح میمکانیکی 

هاي گیاهان و درختان با زمین وابسته مکانیکی به اندرکنش ریشه، عواملکهیدر حالگردد، می
موجب جذ آ آن کهها، عالوه بر هاي گیاهی بر روي شیروانیدر واقع، اجراي پوشش.باشدمی

گسیختگی و لغزش در برابرداخل توده شیروانی گردیده، موجب افزایش مقاومت برشی شیروانی 
هاي و اثربخشی این نوع راهکار به دلیل رشد مستمر گیاهان و ریشهبدیهی است که قابلیت . گرددمی
.ها در طول زمان افزایش خواهد یافتآن

بیان نمود که اجراي پوشش گیاهی بر روي سطح شیروانی به طورنیاتوان با نگاهی اجمالی، می
:گردددالیل زیر سبب محافظت از آن می
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ر روي شیروانی موجب جلوگیري از حرکت و غلتش اجراي پوشش گیاهی ب:نقش جلوگیري کننده-1
.گرددمصالح به سمت پایین شیروانی می

ناشی از جریان پوشش گیاهی از رویه شیروانی در برابر فرسایش:نقش پوشش حفاظتی براي رویه-2
.کندمحافظت میناشی از تردد وسائط نقلیه در مجاورت شیبروانا و یا پاشش آ

موجب تسلیح خاك گردیده که در ها اي از ریشهبه کمک شبکهش گیاهی پوش:نقش مسلح کننده-3
.دهدنتیجه مقاومت برشی خاك را افزایش می

ها به داخل صفحه بالقوه گسیختگی، باعث مهار پوشش گیاهی از طریق نفوذ ریشه:نقش مهاري-4
.شودتر زیرین میحکمستهاي مشدن مصالح سطحی به الیه

.شودزدگی باعث نگهداري توده خاك مییاهی با خاصیت حائل کردن و قوسپوشش گ:نقش نگهدارنده-5
داخل شیروانی را جذ نموده و تراز آن را همواره آ،پوشش گیاهی:نقش کنترل کننده سطح آ-6

.دینمایمکنترل 
.دهدیک نمونه از اجراي پوشش گیاهی بر روي شیروانی خاکبرداري شده را نشان می39شکل

,Hongمثالی از اجراي پوشش گیاهی بر روي شیروانی خاکبرداري شده -39شکل  ١٩٩٩

شاتکریت-9-3
رویهترین راهکارهاي مؤثر براي محافظت ازاجراي ترکیب شاتکریت و پوشش گیاهی، از متداول

پ بر روي شاتکریت با استفاده از پم. گرددشیروانی در برابر فرسایش ناشی از نفوذ آ باران محسو می
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در سطوحی که سنگ و یا خاك از نظر پایداري ضعیف . شودپاشیده می1هاي طبیعیسطح شیروانی
هایی همچنین بایستی سوراخ. مسلح نمود2هاي فوالديتوان با استفاده از شبکههستند، شاتکریت را می

دایت نموده و سطح به منظور زهکشی در سطح شاتکریت تعبیه شده تا آ داخل شیروانی را به خارج ه
.آ زیرزمینی را پایین نگه دارند

هاي خزشی در سطح آن رخ دهد که در هنگام سخت شدن شاتکریت پس از اجرا، ممکن است ترك
تواند سطح شیروانی را مرطو نموده و باعث کاهش مقاومت برشی ها مینفوذ آ از داخل این ترك

.گرددخاك 
ه شده است، سطح شیروانی پوشانده شده توسط شاتکریت از نشان داد40شکلکه در همان طور

از قبیل 3گیاهان خزندهانواعتوان ازبه منظور رفع این مشکل، می. نظر ظاهري نماي مطلوبی ندارد
.شده شیروانی استفاده نمودبراي پوشاندن رویه شاتکریت.. .و5، نیلوفر4پیچک

,Hongیت محافظت سطح شیروانی توسط شاتکر-40شکل  ١٩٩٩

معموالً به منظور افزایش ضریب اطمینان شیروانی در برابر ناپایداري و جلوگیري از وقوع گسیختگی 
و یا انکراژ خاك کوبیزنی سنگ، میخهکارها از قبیل بولتادر آن، عملیات شاتکریت همراه با سایر رکلی 

.گردداجرا می

١- Bare slope
٢- Steel Mesh
٣- Creeping plants
۴- Ivy
۵- Morning glory
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هاهاي پایدارسازي شیروانیمقایسه روش-10
و مکانیسم هاهاي پایدارسازي شیروانیروشانواعدرخصوصمطالب متنوعی هاي قبلی در بخش

هاي نوین هاي متداول به همراه روشروشيسرکیشددر این بین، سعی . ارائه گردیدها عملکرد آن
.ها مورد بحث و بررسی قرار گیرندپایدارسازي شیروانی

ها از هاي متداول پایدارسازي شیروانیروشبرخی اي قایسهبه بررسی م، در این بخشدر ادامه
ها پرداخته شده موجود بر سر راه اجراي آناشکاالت، همچنین فواید و اقتصادي، اجرایی و فنیهاي جنبه

ونقل ایالت شایان ذکر است این مقایسه براساس گزارش سازمان حمل. اندآورده شده9و 8که در جداول
Tennesseeاستکا صورت گرفتهآمریTennessee Department of Transportation, در این .٢٠١٠

ها خصوص، با توجه به اینکه هدف از ارائه هزینه اجرا در جداول مذکور، صرفاً مقایسه اقتصادي مابین روش
، واحد100برابر دیوار بتنی وزنی یکهر متر مربع از به ازايحداقل هزینه اجرابا فرضرو،باشد، از اینمی

هاي مورد اشاره بر حسب نحوه اجرا روش.شده استارائهاین عدددیوارها بر اساس سایرهزینه تمام شده 
ها نیاز مربوط به دیوارهایی است که براي اجراي آن8جدول، بر این اساس. اندبندي شدهدر دو گروه طبقه

هاي آننیز مربوط به دیوارهایی است که قبل از اجرا9جدولو 41شکلبودههابه خاکریزي در پشت آن
.باید خاکبرداري صورت پذیرد

پشت دیوارهاي خاکریزي شدهازیمورد نتعریف فاصله -41شکل 
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خاکریزي شدههايشیروانیهاي نگهداري براي مقایسه سیستم-8جدول
Tennessee Department of Transportation, ٢٠١٠
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دیوارهـــاي خـــاك 
مسلح به خـاکریزي  

.داردکمتري نیاز 
ـتن بـراي   می توان از ب

بخشــیدن بــه زیبــایی 
.استفاده نمودنیز دیوار 

   ممکن اسـت دیـوار
براي پایـداري نیـاز   
به پی عمیق داشـته  

.باشد
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100H7/0-5/01:50-200متر8-2√
  عدم نیاز به نیـروي
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63H0/1-7/01:200-104متر7-2√

به نیـروي  عدم نیاز
ــاهر و  ــار مـــ کـــ

تجهیزات خاص
 تنوع در انتخا نوع

المان پیشانی
  ــان ــایی آسـ جابجـ

هابلوك

 نیــاز بــه اســتفاده از
خاکریز مناسب

  ــوردگی ــال خ احتم
ــدهمســلح ــاي کنن ه

فلـــزي در شـــرایط 
محیطی با پتانسـیل  

خورندگی
 ــال ــواري اتصـ دشـ

کننـده  دقیق مسـلح 
به بلوك
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59H0/1-7/01:60-141متر15-2√√

  عدم نیاز به نیـروي
کـــــار مـــــاهر و 

تجهیزات خاص
 تنوع در انتخا نوع

المان پیشانی

  ــدن ــرآورده نشـ بـ
مورد انتظـار زیبایی 

در پیشانی دیوار
 در معــــرض زوال

ــودن  بــــــــــــ
ــینتتیک ــاي ژئوس ه

مــورد اســتفاده در  
هابرخی محیط

انی
یرو

ش
رید

ژئوگ
ه با 

 شد
سلح

ي م
ها

28H0/1-5/01:60-96متر31-3√√

  عدم نیاز به نیـروي
کـــــار مـــــاهر و 

تجهیزات خاص
 تنوع در انتخا نوع

المان پیشانی
  ــش ــتفاده از پوش اس

گیــــاهی موجــــب 
محافظـــــــــت از 

ــینتتیک ــا در ژئوس ه
برابر اشـعه خورشـید   

.گرددمی

  ــدن ــرآورده نشـ بـ
مورد انتظـار زیبایی 

یشانی دیواردر پ
 در معــــرض زوال

ــودن  بــــــــــــ
ــینتتیک ــاي ژئوس ه

مــورد اســتفاده در  
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  ــاد از ــداري زی نگه
ــاهی   ــش گیـ پوشـ

سطح دیوار
1ROWبه عنوان تابعی از ارتفاع دیوار، براساس فاصله ازیمورد نH  دد که معموالً خاکریزي گرپشت سطح دیوار تعریف میاز

.مسطح انجام شودبه صورتباید تا آن فاصله 
.هاآننسبت اختالف جابجایی قائم بین دو نقطه در امتداد دیوار به فاصله افقی بین  2
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ه خاکبرداري شدهايشیروانیهاي نگهداري براي مقایسه سیستم-9جدول
Tennessee Department of Transportation, ٢٠١٠
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