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ها در خطوط کاهش نشست خاکریزهای احداثی با ژئوگرید بررسی وتحلیل

 ریلی با سرعت باال

 
  حامد کاربخش راوری، *1هادی کاربخش راوری 

 ومدرس دانشگاه های علمی کاربردی استان کرمان مدرس مدعو دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان،ایران -1

  شناسی تکتونیک  کارشناس ارشد زمین-2

 

 

  چكیده
امروزه حمل ونقل یکی از دغدغه های اساسی در جابه جایی کاال ومسافر محسوب می شود.لذا یکی از عوامل اصلی  

،سرعت در جابه جایی ،زیرساخت وسیله نقلیه عمومی می باشد.در این مقاله ابتدا یک مدل از اجزای محدود توسط نرم 

با توجه به الیه سابگرید منتخب گونه ای منحصر به فرد که استفاده  برای خطوط باالستی ارایه و PLAXISرافزا

ازژیوگریدها ست در مدلسازی دخیلونتایج حاصل بانمونه اولیه مقایسه و کاهش نشست آنها مورد بررسی قرار گزفت این 

درصد درحالت  5/5درالیه سابگرید کاهش نشستی تا  نتایج حاکی از آن استکه درصورت استفاده ازدو الیه ژیوگرید

 .بهینه خواهیم داشت استاندار و

 

 ،خاکریز  کاهش نشست، تثبیت، خطوط ریلی:  کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
امروزه با پیشرفت تکنولوژی بشر به دنبال دستیابی به ابزارهای جابه جایی برای دسترسی اسانتر وایمن تر می باشد. دراین 

آهن از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا یان به نظر می رسد تحقیق در زمینۀ خطوط ریلی بحث خاکریزها و بستر راهم

پذیر نیست، اما زیرسازی و بستر خطوط ریلی کند و چندان تغییرالمللی پیروی میآهن اغلب از استانداردهای بینروسازی راه

های هوشمندانه ودر دنبال طراحیسازد. در اینجاست که مهندسان ژئوتکنیک بهها را آشکار میاست که تفاوت در طراحی

ها و ارائۀ طراحی اقتصادی هستند. کشور ایران نیز با قرار گرفتن در فالت ایران، بستر نتیجه افزایش مقاومت، کاهش نشست

ال با آگاهی از اهمیت موضوع و نیاز هر چه گیری هر چه بهتر از خطوط ریلی با سرعت باالتر است. حبسیار مناسبی برای بهره

 .بیشتر به پژوهش در این زمینه، در تحقیق فوق به بررسی رفتار خطوط ریلی پرداخته شده است

 

 مروری بر پیشینه تحقیق -2

 1اند. خطوط ریلی با روسازی باالستیسازی و زیرسازی تشکیل شدهصورت عمده از دو بخش اصلی روخطوط ریلی به    

ها و باالست یا دیگر عناصر جایگزین این موارد زینه مورد تحقیق ( در قسمت روسازی متشکل از ریل، تراورس، پایبند)گ

ای ها اهمیت ویژهشوند، خاکریزها تقسیم میی و خاکبرداریطور عمده به دو بخش خاکریزهستند. در قسمت زیرسازی که به

 تشکیل صلیا بخش چند از خاکریز جسمی از همین قسمت معطوف شده است. دارند که توجه اصلی این مقاله نیز به بخش

 و دهستفاا قابل مصالح عنو. یرباالستز یۀالو  ۀدـشدهاـمآ طحـس ،سابگرید بخش ،خاکریز برربا نۀبد: از تندرعبا که ستا هشد

ها بسیار شایان توجه بگرید در طراحیاز این میان نقش الیۀ سا .دـتنومتفا هابخش نـیا از کـی هر در زنیا ردمو کماتر انمیز

 و اکریزـخ نۀبد شکل تغییر لکنتر ،بستر به یرباالستز یۀال از همنتقلشد تنش یردمقا نساندر قلاحد به ،الیه ینا نقشاست.  

 از قسمتی قعوا در الیه ینا. ستا انیخبند ذنفو عمق مقابل در متومقا و لسیراسریع رقطا رعبو از حاصل تتعاشاارل ـتحم

تفاوت  (ییاهو و آب یطاشر و سسترد در مصالح جنس زی،سارو عنو ح،طر سرعت ارمقد به بسته) مت آنضخاوست ا اکریزخ

 سابگرید یۀال ست(ا رداربرخو آن یرینز بخش با یسۀمقا در یبهتر تمشخصا از )کهرا  سابگرید یۀال سطحی قسمت. دارد

ها برای ارایه یک پژوهش علمی، ترین قدمترین و ضروریمی توان گفت که یکی از اساسی به یقیین .[1منتخب مینامند ]

آشنایی و بررسی تحقیقات و مقاالت پیشین مرتبط با آن موضوع است. این کار موجب آگاهی از بسیاری از جوانب مربوط به 

های پیشین مقایسه شوند که خود مالک کند که نتایج حاصل با پژوهششود، همچنین این امکان رافراهم میموضوع می

نامۀ هندری  اشاره کرد. در این توان به پایانسنجی و اعتبار یک تحقیق علمی است. از این میان میمناسبی برای صحت

ی با آهن ایرلند شمالشده توسط وینکلر توجه بسزایی شده است و با تحقیقات میدانی بر روی راهنامه به روش تحلیلی ارائهپایان

[. همچنین در 2نگرش ویژه به نشست، اثرات تغییر در ارتفاع الیۀ باالست و همچنین تقویت الیۀ سابگرید بررسی شده است ]

السیر مورد بررسی قرار شده توسط اِگلی و اوسون  رفتار الیۀ سابگرید منتخب در زیر قطارهای سریعنامۀ ارائهمقاله و پایان

و با افزایش مدول االستیسیتۀ خاک،  است. در این تحقیقات الیۀ سابگرید با استفاده از درصدهای متفاوت سیمان تقویترفتهگ

شده با سیمان، امکان شده بر نشست مطالعه در نتیجه با استفاده از این سابگریدهای تقویتتأثیر این سابگریدهای تقویت

با  وکوتیچی شده توسط لسود[. در مقالۀ ارائه3است ]و نشست پذیرفتنی به اثبات رسیده استفاده از سابگرید با ارتفاع کمتر

باالست و اثرات مخرب گیری از مدلسازی طولی یک مسیر ریلی، نشست خاک بررسی شد و در نتیجه تأثیرات الیۀ ساببهره

ای با توجه به رسیدن سرعت [. آلوز کاستا و دیگران در مقاله4ت رسید ]حذف یا کاهش ارتفاع آن در خطوط باالستی به اثبا

های مربوط به این حرکت دینامیکی بر کیلومتر در ساعت، به بررسی نظری فرمول 555السیر حتی به بیش از قطارهای سریع

از میان  [.5های متفاوت ارائه کرده اند ]ریلی با الیهبعدی از خاکریزهای خطوط  5/2و همچنین مدلی  اندبستر پرداخته

                                                 
1 Ballasted 
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تر از توان به تحقیقات آل شایر  اشاره کرد که در آن یک مدل آزمایشگاهی با مقیاس کوچکهای آزمایشگاهی میپژوهش

های سیلکی قرار گرفت و نشست و ریهای هیدرولیکی قوی تحت بارگذاواقعیت، از یک خط ریلی باالستی تهیه شد و با جک

دست آوردن روابطی در زمینۀ تأثیرات بارهای دینامیکی بر خطوط ریلی گیری شد، نویسندگان مقاله برای بهتنش اندازه

توان به لی می[. در زمینۀ تثبیت خطوط ری6باالستی و تأثیر سرعت و شتاب بر نشست و تنش، تالش شایان توجهی کردند ]

ها خطالسیر به استفاده از دالهای وودوارد و دیگران اشاره کرد که با توجه به میل اکثر سازندگان خطوط ریلی سریعپژوهش

وسیلۀ حلی برای افزایش مقاومت و کاهش نشست خطوط باالدستی بهجای خطوط باالستی، تالش شده است تا راهبه

و کندی  [8ها در مقالۀ دیگری از وودوارد و همکارانش  ]فرد بعد[. این تثبیت منحصر به7شود ] پلیمری ارائه هایژئوکامپوزیت

شده مربوط به جامهای اندهد که بیشتر تحقیقات و مدلسازیتاریخچۀ مروری نشان می.[ ادامه پیدا کرده است9و همکارانش ]

روسازی خطوط ریلی بوده و کمتر به پژوهش و مدلسازی در زمینۀ بستر راه پرداخته شده است، علت این امر، شاید جدا بودن 

این دو گرایش مهم مهندسی عمران در بسیاری از کشورهاست که مهندسان ژئوتکنیک کمتر به مسائل مربوط به خطوط ریلی 

اند و های فوقانی خطوط ریلی معطوف کردهآهن بیشتر تحقیقات خود را به مسائل الیهمهندسان راهپردازند، از سوی دیگر می

به بستر این خطوط توجه اندکی شده است. بنابراین برای درک بهتر نکتۀ مزبور، در این مقاله برای مدلسازی خاکریز خطوط 

ای از تثبیت آن آهن و گونهاز منظر ژئوتکنیک رفتار بستر راهافزارهای معتبر مهندسی ژئوتکنیک تالش و ریلی در یکی از نرم

 است.بررسی شده 

 لسازی تحقیق مد -3
ای مسائل، از افزارها، مدلسازی رایانهامروزه با پیچیدگی تحلیل برخی از مسائل ژئوتکنیک و افزایش قدرت پردازش نرم      

ها نیز )در مواردی که نامهفتار خاک است. از آنجا که بسیاری از آیینبینی رهای بررسی و پیشترین روشترین و مطمئنرایج

اند، های عددی را توصیه کردهاند( استفاده از روشامکان ارائۀ روابط تحلیلی و پارامتریک پذیرفتنی برای حل مسائل را نداشته

های فراوان، بسیار ، اجزای محدود با برتریهای عددیاند. از میان این روشها بسیار گسترده شدند و پیشرفت کردهاین روش

کند، تکنیکی استفاده میهایی که از روش اجزای محدود برای تحلیل عددی مسائل ژئوافزارمورد توجه بوده است. یکی از نرم

خی از ای مدل و همچنین امکان فعالسازی برتوان به تحلیل مرحلهافزار میاست. از مزایای این نرم PLAXISافزار نرم

ها در شدۀ خاکریزها نام برد که برای مقایسۀ حالت معمولی و تثبیتشده در صورت عدم فعالیت دیگر المانهای تعریفالمان

از PLAXIS افزار ها، بسیار مفید و کاربردی است.برای مدلسازی یک خاکریز خطوط ریلی در نرمگریدصورت فعالیت ژئو

بندی اجزای محدود آن با است. هندسۀ مدل و مشالسیر استفاده شدههای سریعطارقمشخصات یک مدل تیپ طراحی برای 

 نمایش داده شده است. 1گرهی در شکل  12های مثلثی المان
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1 . شكل 

هندسه 

و 

 سازی باالستیبندی مدل خاکریز خطوط ریلی با رومش
متر و سابگرید  2متر، سابگرید منتخب  5/5متر، الیۀ زیر باالست  3/5متر، ضخامت الیۀ باالست  15( عرض مدل 1کل )در ش   

 .اندارائه شده 1های خاکریز نیز در جدول تکنیکی الیهمتر است. خصوصیات ژئو 5

 
 PLAXISافزار . خصوصیات ژئوتكنیكی مصالح در مدلسازی انجام شده در نرم1جدول 

 

 

 

 
 

پوشی و رفتار های موجود در اجزای غیرخاکی روسازی )ریل، تراورس، پایبندها و ...( چشمدر این مدلسازی از تأثیر و نقص   

ها، موهرکولمب فرض شده است؛ ها در تمامی الیهخاک در زیر بارهای ناشی از قطار بررسی شده است؛ مدل رفتاری خاک

اند و چسبندگی باالست خط ریلی برای شده مدل شدهها زهکشیاظ نشده و تمامی خاکتأثیرات آب و فشار آب منفذی، لح

و در جهت  SW/5جلوگیری از گسیختگی، مقدار حداقل و بسیار اندکی لحاظ شده است. بارگذاری مدل بر اساس استاندارد 

و مقدار بار عمودی  2تاندارد در شکل های معمول بوده است که آرایش بارگذاری بر اساس این اساطمینان نسبت به بارگذاری

 ارائه شده است. 2در آن در جدول 

 

 

 
 
 
 
 

 SW/0. آرایش بارگذاری بر اساس استاندارد 2شكل 

 

 

 

 

 

 

Ɣ

 (kN/m³)

E

 (kN/m²)
ν

C 

(kN/m²)

Φ 

(deg.)

باالست 19 300000 0/45 1 40

ساب باالست 18 120000 0/41 1/5 38

سابگرید منتخب 17 80000 0/35 7 37

سابگرید  16 60000 0/2 5 35
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 SW/0. مقادیر بار عمودی در استاندارد 2جدول 

 

 

 
 

متر، در الیۀ میلی 97/1ی فراهم شده و میزان نشست در الیۀ باالست پس از اجرای آنالیز اجزای محدود، حالت اولیۀ مدلساز

است. شایان ذکر است که نشست در الیۀ دست آمدهمتر بهمیلی 849/1متر و در الیۀ سابگرید میلی 97/1باالست ساب

ای مطرح نخواهد شد و همان هعلت اختالف بسیار اندک و تشابه بسیار زیاد با الیۀ باالست، در دیگر مدلسازیباالست بهساب

کند، بنابراین، در این بخش توجه اصلی به دو نقطۀ باالست نیز صدق میدست آمده برای باالست، برای سابمیزان اختالف به

با عالمت پیکان مشخص  1شود که در شکل در باالی الیۀ سابگرید منتخب معطوف می  Bو در باالی الیۀ باالست Aاساسی 

گونۀ تثبیت خاک در است تا تأثیر استفاده از اینبا استفاده از ژئوگریدها در الیۀ سابگرید منتخب، تالش شدهاند. حال شده

السیر بر روی خاکریزهای خطوط ریلی بررسی شود. استفاده از ژئوگریدها در بسیاری از نشست حاصل از حرکت قطارهای سریع

یا زهکشی بستر مرسوم بوده، اما تأثیر استفاده از  2یری از پدیدۀ مکندگیهای احداث خطوط ریلی برای جداسازی و جلوگپروژه

مگاپاسگال است( در نشست، نکتۀ مدنظر این مقاله است. پس در ابتدا  255افزار)که ژئوگرید با سختی محوری پیشنهادی نرم

ه و پس از آنالیز اجزای محدود با استفاده از یک الیه، سپس دو الیه از ژئوگریدها در الیۀ سابگرید منتخب بررسی گردید

 شود.، نتایج مربوط به نشست ارائه میPLAXISافزار نرم

 
 هادر صورت استفاده از ژئوگرید A. کاهش نشست در نقطۀ 3شكل 

                                                 
2 Pumping 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل بار

3/5 55 533 SW/0 
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 هادر صورت استفاده از ژئوگرید B. کاهش نشست در نقطۀ 9شكل 

 تجزیه و تحلیل نتایج -9
الیه از ژئوگرید در سابگرید منتخب  11گرید، با مدلسازی لت بهینه برای استفاده از یک الیۀ ژئومنظور بررسی حادر ابتدا به     

ها فراهم و با استفاده از برتری بندی اجزای محدود، حالت اولیۀ مشابه برای تمامی مدلسازیمتر از یکدیگر و مش 2/5با فاصلۀ 

ها، هر یک از ژئوگریدها در آنالیزی مجزا فعال و در حالت عدم دن المانافزار برای فعال کردن یا غیرفعال کرشایان توجه نرم

ها، تأثیر آن الیۀ ژئوگرید بررسی شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که کمترین مقدار نشست در صورت فعالیت دیگر الیه

الیه و خاک سابگرید زیرین ایجاد ترین قسمت الیۀ سابگرید منتخب و مرز میان این استفاده از یک الیه ژئوگرید، در پایین

شود. پس از کسب این نتیجه، شاید منطقی جلوه کند که استفاده از دو الیه ژئوگرید نیز در همین ارتفاع، بهترین و کمترین می

ید در دنبال خواهد دارد، اما به این فرضیه و نتایج حاصل از مدلسازی قبل اکتفا نشد و استفاده از دو الیۀ ژئوگرنشست را به

سوم ارتفاع با فواصل متفاوت نیز بررسی شدند. نتایج حاصل نشانگر مرکز سابگرید منتخب، قسمت فوقانی، قسمت تحتانی و یک

کاهش بیشتر نشست در صورت استفاده از هر دو الیۀ ژئوگرید در نیمۀ تحتانی سابگرید و با بیشترین فاصله از یکدیگر است، به 

ترین قسمت و از الیۀ دیگر در میان الیۀ سابگرید منتخب استفاده شود، نشست ه ژئوگرید در پاییناین معنا که اگر از یک الی

ها بر نشست، از ارائۀ نتایج متفرقه پرهیز و صرفاً نتایج حالت بهینه مقداری بهینه خواهد داشت برای نشان دادن تأثیر ژئوگرید

 ارائه شده است. 3در جدول 

 

 هات در صورت استفاده از ژئوگرید. مقادیر کاهش نشس3جدول 

 

 
 

روند کاهش نشست از حالت اولیه تا استفاده  4و  3در باالی باالست و سابگرید، شکلهای   Bو Aهمچنین با یادآوری دو نقطۀ 

 دهد.از سه الیۀ ژئوگرید در این دو نقطه را نشان می
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 نتایج تحقیق -5
 است.های خطوط ریلی موجب کاهش نشست شدهید منتخب در خاکریزها در الیۀ سابگراستفاده از ژئوگرید -5-1  

ترین قسمت الیۀ سابگرید منتخب در خطوط ریلی با روسازی باالستی، ارتفاع بهینه برای استفاده از ژئوگریدها در پایین -5-2 

 .دهددرصد کاهش می 5/3و مرز میان این الیه و خاک سابگرید زیرین است که نشست را به میزان 

در صورت استفاده از دو الیۀ ژئوگرید در الیۀ سابگرید منتخب در خطوط ریلی با روسازی باالستی، آرایش بهینه، استفاده -5-3

درصد  5/5ترین قسمت و الیۀ دیگر در میانه الیۀ سابگرید است، که این امر نشست را تا بیش از ازیک الیه ژئوگرید در پایین

 دهد.کاهش می

سازی ها در الیۀ سابگرید منتخب، موجب کاهش بسیار چشمگیر نشست در خطوط ریلی با روستفاده از ژئوگریداگرچه ا -5-4 

سازی های مقاوم گونه از تثبیت خاک و دیگر روشهای اولیه و قیاس میان اینشود، با توجه به اندک بودن نشستباالستی نمی

 توان تأثیر پذیرفتنی این روش را انتظار داشت.می
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