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چكیدُ

تشسسی هسائل هکاًیک خاک تشای ساصُ ّای ٍاقغ تش سغح صهیي اص ضشٍسیات هٌْذسی ػوشاى هیثاضذٍ تسیاسی اص صهیي
ّا داسای خاک غیش اضثاع هیثاضٌذ ،تٌاتشایي تشای تحلیل سفتاس ایي خاکْا فشضیات هکاًیک خاک غیشاضثاع هَسد استفادُ
قشاس هیگیشد.اص اًجاییکِ احذاث خاکشیضّا دس حیي ساخت غیشاضثاع است تشسسی خَاظ ایي ًَع خاک حائض اّویت
است.خاکْای غیشاضثاع اص لحاػ داًسیتِ،دسغذ سعَتت،فطاسّای هٌفزی ٍ هقاٍهت تشضی تا خاکْای خطک ٍ اضثاع
هتوایض ّستٌذ لزا دس عشاحی ّا تایذ ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضًَذ .دس ایي هقالِ تِ تشسسی پایذاسی ضیشٍاًیْای خاکی
غیش اضثاع پشداختِ ضذُ است ٍ دس ایي ساستا اص سٍش قغؼی تیطاج جْت تؼییي پایذاسی ٍ اص سٍش تْیٌِ یاتی الگَسیتن
جاهؼِ پشًذگاى تشای تؼییي تحشاًی تشیي حالت پایذاسی استفادُ ضذُ است ٍ .تش اساس ضکل ٌّذسی ضیشٍاًی ٍ
هطخػات هکاًیکی خاک آىً ،سثت تِ هذلساصی ٍ تحلیل دس هحیظ تشًاهِ ًَیسی هتلة اقذام گشدیذ.اص ًتایج خشٍجی
حاغل اص تحلیل،هیتَاى گفت هقاهت تشضی ٍ دس ًتیجِ ضشیة اعویٌاى ضیشٍاًیْای خاکی غیشاضثاع تیص اص حالت
اضثاع هیثاضذ،الثتِ پاساهتشّایی هاًٌذًَع خاک ٍساختاس آى،سشػت ساخت ٍ دسغذ اضثاع ًیض دستحلیل هْن هیثاضٌذ.
کلوات کلیدی

هکاًیک خاک غیشاضثاع ،ضیشٍاًی خاکی ،تْیٌِ یاتی ،الگَسیتن جاهؼِ پشًذگاى
.۱هقدهِ

یکی اص هثاحج هْن دس هٌْذسی طئَتکٌیک تحلیل پایذاسی ضیشٍاًیْای خاکی هیثاضذ.اص دالیل اّویت تحلیل
ضیشٍاًیْای خاکی خساسات هالی ٍ جاًی صیاد ًاضی اص خشاتی اًْا هیثاضذ ،اص عشف دیگش ّضیٌِ ّای ساخت ضیشٍاًیْای
خاکی ًظیش سذّا تسیاس تاالست ٍ تا یک تحلیل دقیق تش هیتَاى ّضیٌِ ّا سا تِ عَس چطوگیشی کاّص داد.
پایذاسی ضیشٍاًیْای خاکی هتاحش اص ػَاهل هختلفی اص جولِ خػَغیات صهیي ضٌاسیّ ،یذسٍلَطیکی،
تَپَگشافیٌّ ،ذسِ ٍ هػالح هیثاضذٍ تشای یک اسصیاتی کاهل الصم است کلیِ ایي ػَاهل هذًظش قشاس گیشد.سٍضْای قغؼی
هختلفی اص جولِ سٍش قغؼِ ،تیطاج،تیطاج اغالح ضذُ،اسپٌسش ٍغیشُ ][1جْت تؼییي پایذاسی ضیشٍاًیْا هَسد
استفادُ قشاس هیگیشد اها اهشٍصُ تا پیچیذُ ضذى هسائل هٌْذسی ٍ اّویت یافتي جَاتْای تْیٌِ دس هذت صهاى کَتاّتش ٍ
1
2

داًطجَ کاسضٌاسی اسضذ هکاًیک خاک پی  ،داًطگاُ ضْیذ تاٌّش کشهاى
داًطیاس تخص هٌْذسی ػوشاى ،داًطگاُ ضْیذ تاٌّش کشهاى

1

ػذم پاسخگَیی سٍضْای کالسیک ضشٍست استفادُ اص سٍضْای تٌِْ یاتی سا تشای هحققیي چٌذاى ًوَدُ است.تِ
ّویي دلیل دس سالْای اخیش استفادُ اص الگَسیتن جستجَی ضَْدی هاًٌذ الگَسیتن ٍساحتی ،الگَسیتن کلًَی هَسچِ ّا ٍ
الگَسیتن جاهؼِ پشًذگاى ٍ غیشُ سضذ چطوگیشی داضتِ است] [4دس ایي تحقیق اص سٍش قغؼی تیطاج جْت تؼییي
ضشیة اغویٌاى ٍ اص الگَسیتن جاهؼِ پشًذگاى تشای تْیٌِ یاتی سػح لغضش تحشاًی استفادُ ضذُ است .اص هَاسد جذیذ
تحج ضذُ دس ساتغِ تا تحلیل پایذاسی ضیشٍاًیْا ،تشسسی ضیشٍاًیْای خاکی غیشاضثاع است.تا تَجِ تِ ایٌکِ پَضص
خاکی سغح صهیي غالثا غیشاضثاع هیثاضذ لزا تشسسی خَاظ ایي ًَع اص خاک ضشٍسی است.اص هْوتشیي ػَاهل دخیل دس
خاکْای غیشاضثاع تغییشات فطاس اب حفشُ ای هٌفی ،هاتشیس هکص ٍ هقاٍهت تشضی هیثاضذ][٣کِ هقادیش آًْا دس
پایذاسی ضیشٍاًی تاحیش گزاس است ٍ دس ایي هقالِ هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.
.۲هقاٍهت برشی خاکْای غیراشباع

اص آًجا کِ تشسسی ضیشٍاًیْای خاکی غیشاضثاع تِ هقاٍهت تشضی خاک خاک هشتَط هیگشدد لزا تِ عَس خالغهِ
تِ ًحَُ هحاسثِ ایي پاساهتش دس حالت غیشاضثاع پشداختِ هیطَد.ضهکل تؼوهین یافتهِ ساتغهِ هقاٍههت تشضهی دس حهَصُ
هکاًیک خاک غیشاضثاع تِ غَست صیش است.
b

()1

τ = c + (σ-ua)Tgυ + (ua-uw)Tgυ
b

دس ایي ساتغِ :چسثٌذگی هَحش:ua،فطاس َّای حفشُ ای:uw،فطاس آب حفشُ ای:υ ،صاٍیِ اغغکاک داخلی خاک:υ ،صاٍیِ
ًطاى دٌّذُ ًشخ افضایص هقاٍهت تشضی خاک غیشاضثاع ًسثت تِ هاتشیس هکص دس حالهت گسهیختگی: (σ-ua) ،تهٌص
ًشهال خالع دس حالت گسیختگی :(ua-uw) ،هاتشیس هکص دس حالت گسیختگی هیثاضذ .ساتغهِ  )1تَسهظ فشدلٌهذ ٍ
ّوکاساًص )1993اسائِ ضذُ است کِ دس آى تغییشات هقاٍهت تشضی خاک غیشاضثاع تش حسة دٍ هتغیش هسهتقل تهٌص
ًشهال خالع ٍ هاتشیس هکص تیاى گشدیذُ استٍ.اضح است کِ اگش خاک اص حالت غیشاضهثاع تهِ حالهت اضهثاع دس آیهذ
هقذاس uaتِ سوت uwهیل کشدُ ٍ هاتشیس هکص تشاتش غفش هیگشدد ٍ لزا جولِ آخش اص عشف ساست ساتغِ حزف ضهذُ ٍ
ساتغِ  )1تشای حالت اضثاع تِ دست هیایذ[]3
.۳بررسی پایداری شیرٍاًیْای خاکی اشباع ٍ غیراشباع

دس ایي هقالِ تشای هحاسثِ ضشیة اعویٌاى پایذاسی دس تشاتش لغضش اص سٍش تیطاج اغالح ضذُ  )1995استفادُ
ضذُ استٍ.ی دس اغالحیِ ای کِ تش سٍی سٍش هؼوَلی قغؼِ اًجام داد تا حذٍدی ًیشٍی ٍاسد تش سغَح جاًثی قغؼهات
سا دس ًظش گشفت.دس ایي سٍش تَدُ خاک تِ تؼذادی قغؼِ قائن تقسین هیطَد کِ دس ضکل ً )1وای کلی ًیشٍّهای ٍاسد
تش قغؼِ  nام ًوایص دادُ ضذُ است]6[.

شکل  –۱ومای کلی ي ویريَای مًثر تر قطعٍ  nدر ريش تیشاج اصالح شذٌ
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تا تَجِ تِ ضکل  ٍ )1دس ًظش گشفتي ًیشٍّای ٍاسد تش قغؼِ  nضشیة اعویٌاى دس حالت غیشاضهثاع تهِ غهَست
صیش تِ دست هی آیذ.
 (  ua ) Tg  (ua  uw ) Tg  ) / m n

 (c..b

b

)  (w .sin

)2

n

n

F .S 

n

کِ دس آى : cچسثٌذگی: bn ،ػشؼ قغؼٍِ: wn ،صى قغؼِ:  ،صاٍیِ اغهغکاک داخلهی خهاک:  ،صاٍیهِ ًطهاى
b

دٌّذُ ًشخ افضایص هقاٍهت تشضی:  n ،صاٍیِ ضیة ضیشٍاًی: (ua  uw ) ،هاتشیس هکص: (  ua ) ،تٌص ًشهال خهالع
هیثاضٌذ.ایي ساتغِ دس حالت اضثاع تِ ضکل صیش است.
 ( wn  u n .bn ) Tg ) / m n

)3

)  (w .sin
n

 (c..b

n

F .S 

n

دس ایي ساتغِ فطاس اب حفشُ ای هتَسظ دس قاػذُ  nام هیثاضذ .دس
سسٍاتظ  m n )3ٍ2تشاتش است تا:
Tg n .Tg
)
F .S

)4

 cos  n (1 

n

)m4

.۴الگَریتن جاهعِ پرًدگاى

الگَسیتن تْیٌِ ساصی جاهؼِ پشًذگاى  )PSOیک تکٌیک تْیٌِ یاتی هثتٌی تش قَاًیي احتوال اسهت].[5اههشٍصُ
ایي الگَسیتن دس تسیاسی اص هسائل هٌْذسی ٍ ػلَم پایِ کاستشد داسد.الگَسیتن جاهؼِ پشًذگاى جْت تْیٌهِ سهاصی تهاتغ
ّذف ،تا یک گشٍُ اص جَاتْای تػادفی رسات) ضشٍع تِ کاس هیکٌذ سپس تشای یافتي جَاب تْیٌِ دس فضای هسالِ تا تهِ
سٍص کشدى ًسلْا تِ جستجَ هیپشداصدّ.ش رسُ تستِ تِ عثیؼت هسالِ چٌذ تؼذی اسهت ٍ تها دٍ هقهذاس Vid ٍ Xidتؼشیهف
هیطًَذکِ تِ تشتیة هؼشف ٍضؼیت هکاًی ٍ سشػت رسُ  dام اص  iاهیي رسُ هیثاضٌذ.دس ّش هشحلِ اص حشکهت رساتّ ،هش
رسُ تا دٍ هقذاس تْتشیي تِ سٍص هیگشدد[ .]4اٍلیي هقذاس ،تْتشیي جَاب اص لحاػ ضایستگی است کِ تا کٌَى تشای ّش رسُ
تِ دست آهذُ است ٍ ً p_bestاهیذُ هیطَد.دٍهیي هقذاس،تْتشیي جَاب اص لحاػ ضایستگی است کهِ تها کٌهَى تَسهظ
رسات تِ دست آهذُ استً g_best ،ام داسد.پس اص یافتي دس هقذاس ّ g_best ٍ p_bestهش رسُ سهشػت ٍ هکهاى جذیهذ
خَد سا عثق سٍاتظ صیش تِ سٍص هیکٌذ
)5

)Vid(t+1) = w.Vid(t) + C1.rand.(p_best-Xid) +C2.rand. (g_best-Xid
)Xid(t+1) = Xid(t) + Vid(t+1

)( 6

دس سٍاتظ تاال ٍ wصى ایٌشسی دس تاصُ  C2 ٍ C1، [5] )0/01-0/5ػَاهل یادگیشی ضشائة ضتاب ًیض گفتِ
هیطَد) دس تاصُ  rand ٍ)1-2/5یک ػذد تػادفی دستاصُ ) 1-0است] .[2تا دٍ ساتغِ تاال رسات تِ سوت جَاب تْیٌِ
ّذایت هیطًَذ.

3

.۵رٍش تحقیق ٍ برآٍرد سطح لغسش بحراًی بِ کوک ًرم افسار MATLAB

تشًاهِ کاهپیَتشی تْیِ ضذُ دس هحیظ ًشم افضاس ًَ MATLABضتِ ضذُ است.دس ایهي تشًاههِ تهشای هحاسهثِ
ضشیة اعویٌاى پایذاسی ضیشٍاًی دس تشاتش لغضش اص سٍش تیطهاج اغهالح ضهذُ ٍ جْهت تْیٌهِ یهاتی سهغح لغهضش اص
الگَسیتن  PSOاستفادُ ضذُ است.دس ایي تشًاهِ تاتغ ضشیة اعویٌاى تِ ػٌَاى تاتغ ّذف دس ًظش گشفتِ ضذُ استّ،ذف
ایي هقالِ جستجَی کوتشیي ضشیة اعویٌاى یا تِ ػثاستی یافتي هحتوهل تهشیي سهغح لغهضش دس ضهیشٍاًیْای خهاکی
غیشاضثاع هیثاضذ.تشای تحلیل ضیشٍاًیْا هتغیشّای تشًاهِ ضاهل هختػات هشکض دایهشُ لغهضش )ً ٍ (X0,Y0قغهِ ضهشٍع
دایشُ لغضش دس تاالی ضیة ضیشٍاًی هیثاضذ.تا تَجِ تِ توْیذاتی کِ دس ایي تشًاهِ تِ کاس گشفتِ ضهذُ اسهت کهاستش تهِ
ساحتی هیتَاًذ اعالػات ٍسٍدی هَسد ًیاص هسالِ سا ٍاسد ًوایذ کِ ایهي اعالػهات ضهاهل پاساهتشّهای  ٍ PSOهطخػهات
هکاًیکی خاک ضیشٍاًی هیثاضٌذ.
مثال :۱-۵دس ایي هقالِ تِ تحلیل ضیشٍاًی خهاکی ًهاّوگي تهِ استفهاع  18/6هتهش ٍاقهغ دس سهذ  Brichدس

اٍکالّوای اهشیکا پشداختِ ضذُ است .دس ضکل  )2ضیشٍاًی هَسد ًظش ًطاى دادُ ضذُ است.

شکل  -۲شیرياوی خاکی واَمگه

ایي ضیشٍاًی اص آ ى جْت حائض اّویت است کِ هَسد تَجِ تسیاسی اص هحققیي قشاس گشفتِ اسهت ٍ تهِ سٍضهْای
هختلف تحلیل ضذُ است .هطخػات خاک ضیشٍاًی هَسد ًظش دس جذٍل  )1آٍسدُ ضذُ است.
جذيل  -۱مشخصات مکاویکی خاک شیرياوی واَمگه

)γ(kN/m3

هطخػات خاک
)Φ(deg
)C(kN/m2

b

)Φ (deg

پاساهتشّای PSO
w
C1=C2

خاک الیِ 1

20

49

31

25

0.5

0.1

خاک الیِ 2

20

49

0

0

0.5

0.1
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ًتایج تحلیل ضیشٍاًی دس جذٍل ً )2طاى دادُ ضذُ است.
جذيل  -٢مقایسٍ وتایج تحلیل شیرياوی واَمگه

ًام هحقق

& Celestino
Duncan
Nguyen

سٍش تْیٌِ ساصی ضشیة اعویٌاى
سغح لغضش دایشُ
ای
1.121
تغییش هکاى هحلی
تاصتاب سیوپلکس

ضشیة اعویٌاى
سغح لغضش
غیشدایشُ ای
1.31

-

-

-

1.117

Malkawi

هًَت کاسلَ

10.1

هالحظات

-

ًَتخت ٍکیلی

الگَسیتن طًتیک

-

0.945

-

ضاّسًَذی

الگَسیتن طًتیک

1.023

-

-

ًظشی ستاعی

الگَسیتن طًتیک

.0900

-

خاک اضثاع

ًظشی ستاعی

الگَسیتن طًتیک

1.02

-

خاک غیشاضثاع

تحقیق حاضش

الگَسیتن PSO

1.43

-

خاک غیشاضثاع

تا تَجِ تِ جذٍل ضواسُ  ) 2هالحظِ هیطَد کِ ضشیة اعویٌاى دس حالت غیشاضثاع تیطتش اص حالت اضثاع است
ٍ الگَسیتن  PSOجَاب دقیق تشی ًسثت تِ الگَسیتن طًتیک دادُ است  .اگش دس عشاحی ّا ٍضؼیت خهاک ،غیشاضهثاع
دس ًظش گشفتِ ضَد ًتایج تْتش ٍ ایوي تشی تِ دست خَاّذ اهذ.
مثال :۲-۵هحل قشا گیشی تشاص آب صیشصهیٌی اص پاساهتشّای هَحش دس پایذاسی ضهیشٍاًی هیثاضهذ.تشای تشسسهی
دقیق تش ایي هَضَع ٍ هقایسِ دٍ حالت اضثاع ٍ غیشاضثاع تِ تشسسی ضیشٍاًی ّوگي تا استفهاع  42هتهش پشداختهِ ضهذُ
است کِ دس ضکل ً)3طاى دادُ ضذُ است.

شکل  -۳شیرياوی خاکی واَمگه
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هطخػات هکاًیکی خاک ضیشٍاًی هَسد ًظش دس جذٍل )3آٍسدُ ضذُ است.
جذيل  -۳مشخصات مکاویکی خاک شیرياوی واَمگه
پاساهتشّای PSO

هطخػات خاک
)γ (kN/m3

)C(kN/m2

)Φ(deg

)Φ (deg

C1=C2

w

22

19

22

12

.01

.01

b

ضیشٍاًی خاکی ًطاى دادُ ضذُ دس ضکل  )٣تحت تشاصّای هختلف آب صیشصهیٌی دس دٍ حالهت اضهثاع ٍ غیشاضهثاع
هَسد تشسسی قشاس گشفتِ ٍ تِ دفؼات اجشا ضذُ استً.تایج دس ضکل ً )4وایص دادُ ضذُ است.

شکل  -۴تغییرات ضریة اطمیىان در تراتر ترازَای مختلف آب زیرزمیىی در حالت اشثاع ي غیراشثاع

تا تَجِ تِ ضکل  )4دس تشاصّای تاالی آب صیشصهیٌی هقادیش ضشیة اعویٌاى دس حالت اضهثاع ٍ غیشاضهثاع تْهن
ًضدیک هیثاضٌذ.هغلة هْن دیگش کِ دس ایي ضکل قاتل هطاّذُ است کاّص هقذاس ضشیة اعویٌاى تا افهضایص تهشاص آب
صیشسهیٌی دسّش دٍ حالت اضثاع ٍ غیشاضثاع است کِ ایي هیضاى کاّص دس حالت غیشاضثاع تیطتش است .تٌهاتشایي ًتیجهِ
هیطَد کِ تؼییي دقیق تشاص آب صیشصهیٌی تشای داضتي هقذاس غحیح پایذاسی ضیشٍاًی ضشٍسی است صیشا تا تغییش اًهذک
هیضاى تشاص آب صیشصهیٌی ،پایذاسی ٍ ضشیة اعویٌاى ضیشٍاًی تغییش هیکٌذ.
ً.۶تیجِ گیری

.1دس تشسسی پایذاسی ضیشٍاًیْای خاکی اضثاع ٍ غیشاضثاع تاتغ ّذف،ضشیة اعویٌاى است کِ تا استفادُ اص آى
سغح لغضش ضیشٍاًی کِ تاػج تِ ٍجَد آهذى کوتشیي ضشیة اعویٌاى هیطَد ،تِ دست هی آیذ.
.2دس ایي هقالِ اص سٍش الگَسیتن جاهؼِ پشًذگاى کِ یک سٍش تْیٌِ یاتی تا تؼذاد سؼی ٍ خغای کن ٍ دٍس اص تْیٌِ
هحلی هیثاضذ استفادُ گشدیذ.تا اًتخاب غحیح پاساهتشّای لغضش ضیشٍاًی خاکی ٍ پاساهتشّای الگَسیتن جاهؼِ
پشًذگاى،سغح لغضش ضیشٍاًیْای خاکی اضثاع ٍ غیشاضثاع سا هیتَاى تِ ضکل هٌاسة ٍ تا دقت قاتل قثَلی تشسسی کشد.
ٍ.٣جَد فطاس َّای حف شُ ای ٍ هاتشیس هکص دس خاک غیشاضثاع تاػج افضایص هیضاى هقاٍهت تشضی ٍ دس ًتیجِ ضشیة
اعویٌاى پایذاسی ضیشٍاًی خاکی غیشاضثاع تیص اص حالت اضثاع گشدد.
ٍ. 4جَد آب صیشصهیٌی دس ّش دٍ حالت خاک اضثاع ٍ غیشاضثاع تاػج کاّص ضشیة اعویٌاى هیگشدد .تا افضایص سغح
تشاص آب صیشصهی ٌی ضشیة اعویٌاى دس ّش دٍ حالت کن هیطَد اها ضذت کاّص دس ٍضؼیت غیشاضثاع ًسثت تِ ٍضؼیت
اضثاع تیطتش است.
. 5دس ًظش گشفتي خاک غیشاضثاع ًتایج دقیق تشی سا دس تشهیگیشد ٍ تِ عشاح تشای عشحی تْیٌِ ٍ ضشیة اعویٌاى دقیق
تش کوک هیکٌذ.
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