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 چکیده:

و ممکن است در اثر اعمال  یستها برای استفاده و احداث سازه مناسب نخاک طبیعی موجود در محل پروژه هدف: 

، باید روش خاصی قبیل مسائلاین وقوع در خاک نامرغوب به وجود آید. برای جلوگیری از  های قابل توجهینشست ،بار

ها به منظور افزایش مقاومت کششی خاک، کار گرفت. تسلیح خاک با استفاده از ژئوسنتتیکرا جهت بهبود این خاک به

. در این تحقیق هدف، تعیین موقعیت، طوول، نحووه قرارگیوری و اسوتفاده استه ژئوتکنیک یکی از مسائل مهم در حوز

  .استها جهت حصول بیشترین ظرفیت باربری در خاک بهینه از مسلح کننده

 

های مختلف در خاک و زیر پی نواری قورار گرفتوه و مقاوموت و طول در این پژوهش ژئوتکستایل با آرایش شناسی پژوهش:روش

همچنین در ایون تحقیوق تواثیر تعوداد گیری شد تا حالت و آرایش بهینه بدست آید. در برابر نیروی وارد شده به پی اندازه خاک

 های ژئوتکستایل  بر روی ظرفیت باربری خاک مورد بررسی قرار گرفت.الیه

ای تری نسبت به جایگذاری توک الیوهچند الیه نتیجه بسیار مناسباستفاده از ژئوتکستایل بصورت کپسولی و   :هایافته

 .میدهد ژئوتکستایل در خاک

های مختلف خاک  بصوورت حالوت کپسوولی بکوار نوارهای ژئوتکستایل در الیه طبق نتایج این تحقیق اگر  :گیرینتیجه

ایجواد  درصودی را در خواک 260توا  ی حتویّرود، ظرفیت باربری خاک با وجود استفاده از مسلح کننده کمتر، افزایشو

درصود طوول  50)کمتور از ل کمتربا وجوود طوو ایصورت چند الیههای ژئوتکستایل به استفاده از نوار، همچنین نمود

 کسب کرد.پی را درصدی ظرفیت باربری  40توان افزایش میای، در هر الیه نسبت به حالت تک الیه اولیه(

 اندرکنش، ای، خاک ماسهCBR، ژئوتکستایل،  های کلیدی:واژه
 





 

 مقدمه و هدف -1

 

دارای مقاومت گیرد. خاک استفاده قرار می مورد ،باشد که برای ساخت و سازمیمصالحی ترین خاک یکی از مهم

که این مشکل را  استبشر همواره سعی کرده باشد.ناتوان می ولی در مقابل کشش کاملا  ،فشاری بسیار مناسبی است

امروزه مشکل کمبود زمین در مناطق . استکردهابداع  امتحان و متفاوتیهای بسیار حل کند و در طول تاریخ روش

است. بنابراین خاک هایی را که دارای خاک با مقاومت قابل قبول نیستند، مطرح کردهشهری ضرورت استفاده از زمین

باشد. ساخت و ساز بر ها مناسب نمیبسیاری از موارد برای ساخت و ساز بر روی آن ها درموجود در محل پروژهطبیعی 

ترین مسائل برای مهندسین عمران و هایی که دارای خاک با مقاومت پایین هستند، یکی از پرچالشروی زمین

ای مطلوب به میزان محدودی قابل دسترس هژئوتکنیک است. جمعیت با نرخ باالیی در حال افزایش است و زمین

 تر استفاده کنند.هایی با مقاومت پایینهستند. بنابراین مهندسین مجبورند از زمین

که  های بسیاری وجود داردخاک روشوری بهرهمقاومت و  افزایشبرای ها قابل بهبود است. کارایی و مقاومت این خاک

 )کردگروه تقسیم بندی  3ها را می توان به شاین رو .گیرندد استفاده قرار میمور ،با توجه به نوع پروژه و اقتصاد آن

 :(1،2010داس ام براجا

 های فیزیکیروش -1

 های شیمیاییروش -2

 های مکانیکیروش -3

، ها( در خاک و تسلیح آنژئوسنتتیک) های فیزیکیالمان افزودنکه با  باشدهایی میهای فیزیکی شامل روشروش

 است.بندی روش فیزیکی نشان داده شدهتقسیم 1-1در شکل خاک را بهبود بخشید.خواص مکانیکی  توانمی

 

 بندی عناصر تسلیح: تقسیم1-1شکل

                                                                                                                                                                        
1 Das B.M 
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ها و نیز افزایش افزودن موادی نظیر آهک، سیمان و قیر باعث افزایش چسبندگی بین دانه ییایمیش یهاروشدر 

ی های کمی در جهت توسعهرومیان، تلش یدورهپس از بخشد. کشش سطح خاک شده و مقاومت خاک را بهبود می

دار سنگین که با اسب وسایل نقلیه چرخ اختراعتا اینکه به تدریج از زمان  استشکل گرفتهساخت راه در اروپا  صنعت

 دلیلقیمت به وجود آمد. این امر  صاف و ارزانسطحی ای مقاوم و راههایی با سازه شدند، نیاز به ساختکشیده می

های مختلف در صنعت راهسازی بود اکخسازی و تثبیت مقاومهای به روشمتخصصان و مهندسان آوری روی اصلی

 1(1972مورد استفاده قرار گرفت) اینگلس و مت کاف، های مهندسی بعدها در سایر گرایشکه 

شوند. از این روش ری خاک میافزایش دانسیته و ظرفیت باربکارهایی هستند که باعث ی مکانیکی شامل راههاروش

شود. متراکم کردن خاک یک روش متداول و ساده برای ها استفاده میسازه ها وبرای بهسازی خاک زیر پی مااعمو

 باشند. بهبود دانسیته و ظرفیت خاک می

نایلون یا پلی آستر و  ن، پلی اتیلپلی پروپیلن ، از: عموماا عبارتندکه شوند ساخته می هاپلیمراز  الاها معموسنتتیکژئو

به عنوان یکی از  ها در سراسر جهانده از ژئوسنتتیکدر دنیای امروز استفا .(1388زاده و سمنانی)حسنپلی آمید

 هاگیرد. تولید تجاری ژئوسنتتیکمورد استفاده قرار می گستردهصورت است و به های اصلح خاک پذیرفته شدهروش

و پلی  1953، پلی استر در 1939، پلی اتیلن کم چگال و پلی امید یا همان نایلون در 1933وینیل کلراید در  با پلی

تا به امروز در حال استفاده  1950ی آغاز شد. اداره احیای اراضی ایالت متحده از دهه 1955اتیلن فشرده و پروپیلن در 

انواع مختلفی از منسوجات  1950ی است. در دهههای انتقال آب بودهر کانالها( دها)نوعی از ژئوسنتتیکاز ژئوممبرین

) دی تولید رسیدنهدانه و بستر ضعیف به مرحلهای درشتبرای استفاده به عنوان جداکننده و یا فیلتر بین خاک

 .(1390ستایش، 

 

 
 (1390)ستایش،  کیخاک مسلح شده با ژئوسنتت ینحوه اجرا :2-1شکل 

-نی، ژئوممبر5هادیژئوگر ، 4هالیژئوتکستا 3، ژئومت،2: ژئونتشوندیمبندی میتقس یها خود به انواع مختلفکیژئوسنتت

                                                                                                                                                                        
1 Ingles and Metcalf 
2 Geonet 
3 Geomat 
4Geotextile 
5Geogrid 
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در  یاژهیو گاهیجا یها داراکیژئوسنتت . 7و ژئواسپیسر 6، ژئوفوم5، ژئومش4، ژئوپایپ3هاتیژئوکامپوز، 2ها، ژئونت1ها

مسلح  یخاک واریاستفاده از دتصویر  5-1در شکل  دارند. یاو گسترده متنوعی بوده و کاربردها کیژئوتکن یمهندس

-1که تعدادی از آنها در شکل  یمحصوالت مصنوع نیاز ا است.نشان داده شده بیاحداث بزرگراه در مناطق پر ش یبرا

و  زهکشی، کنترل فرسایش، بندیآب چونی در موارد توانیخاک م مسلح کردنعلوه بر نشان داده شده است،  6

 باشد.ها میژئوسنتتیکمصارف قسمتی از  7-1استفاده کرد. موارد اشاره شده در شکل  فیلتراسیون

 

 (1385به عنوان الیه جداکننده در بستر از الیه روسازی)کمالی،مواد ژئوسنتتیکی : استفاده از 3-1شکل

 

 (1385)کمالی،  بیاحداث بزرگراه در مناطق پر ش یمسلح برا یخاک واریاستفاده از د :4-1شکل 

                                                                                                                                                                        
1Geomemmbrane 
2Geonet 

3Geocomposite 
4Geopip 
5Geomesh 
6Geofoam 
7Geospacer 

 بستر ریزدانه

 زهکش
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 (1384( )شفابخش، دو گانه مهارشده یها وارهید) مسلح یسازه خاک: 5-1شکل 

 

 1هاای از انواع ژئوسنتتیک: نمونه6-1شکل

                                                                                                                                                                        
1 http://www.geo-ecoweb.com/index.php?a=show&m=product&id=10&chid=22 

 

 

 ژئوگرید ژئوتکستایل
 ژئونت

 ژئوممبرین

 ژئوکامپوزیت ژئوسل

 های ژئوسنتتیک رسیالیه ژئوفوم
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 (1385)کمالی، های خاکیهایی از کاربرد تسلیح سازه: نمونه7-1شکل

 

مناسب  ییاجرا یکارهاراه ارائه در ییو توانا یخاص علم یهایژگیندارد، به لحاظ و یخاک مسلح قدمت چندان نکهیبا ا

مطرح  تیبا اهم دانش علمی کیبه عنوان  کیژئوتکنی ، توانسته است به سرعت در مهندساز مشکلت یاریو حل بس

 یمصالح خاک یعنی کیمهندسان ژئوتکن نیرید یایباشد که بتواند رو یآرمان ماده خاک مسلح همان دیشود. شا

جنس  از روند ممکن استیبه کار مخاک  حیکه در تسل یکند. مواد کینزد تیباال را به واقع یرینفوذپذ چسبنده با

به  ای ،شوندیاستفاده م گونه کننده خاک به دوعناصر مسلح یبه طور کل .باشد اهانیاجزا گ ایو  مریفلزات، انواع پل

با خاک مخلوط  افیبه صورت ال ایو  رندیگیخاک قرار م یهاهیال نیدر ب یمشخصی هامحل در دهیتن یهاهیشکل ال

ها در . با توجه به اهمیت خاکاستشده پیشرفت وسیعی داشتهاخیر استفاده از خاک مسلح هایدههدر گردند. یم

ها و زمان بسیار زیاد در جبران مشکلت ژئوتکنیکی، کاربردی بودن این تحقیق مشخص های عمرانی صرف هزینهپروژه

مقدار تقویت کننده استفاده در عین بودن استفاده از محصوالت ژئوسنتتیکی کاهش دادن  بربا توجه به هزینه است. 

هدف از این تحقیق باشد که بیشتر از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرارگیرد، کسب مقاومت باال از مسائلی می

 .استنظور کسب بیشترین مقاومت ها به مژئوسنتتیک و مهار آرایش طول، ی،ی قرارگیربدست آوردن موقعیت، نحوه

 خاکریز بر روی بستر سست شیروانی خاک مسلح

 دیوار خاکی مسلح با رویه ژئوسنتتیک های بتنیدیوار خاکی مسلح با پوششی از بلوک

 فیلتراسیون وزهکشی
 تسلیح خاک زیر پی

 خاکریز

 خاک سست

 ژئوتکستایل جداکننده رس

 ژئوگرید یا ژئوتکستایل
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:باشندزیر میمراحل تحقیق به شرح   

سازی خاک مورد نیتهیه و آماده -   

و تراکم بندی، مقاومت برشیردن مشخصات خاک نظیر دانهانجام آزمایشات اولیه برای بدست آو  - 

به عنوان تقویت کننده تهیه ژئوسنتتیک  -  

کردن خواص ژئوسنتتیک نظیر آزمایش کشش  خصانجام آزمایشات الزم برای مش  - 

باکس فلزی جهت آزمایشات اصلیطراحی و ساخت  -  

های الزم برای کالیبره کردن دستگاهانجام آزمایش -  

هامشخص کردن الگوی الزم برای انجام تست  - 

نجام آزمایشات اصلیا  - 

 





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 هامعرفی ژئوسنتتیک -2-1

این به معنای زمین که اشاره به موارد استفادة نهایی از « ژِئو»تشکل شده: پیشوند قسمت ماز دو ی ژئوسنتتیک واژه

به معنای « سنتتیک»ژِئوسنتتیک پروژه های عمرانی مرتبط با زمین، خاک و سنگ داشته و پسوند »واژة  2مصالح در 

های ساخت مصنوعی )یا ساختگی که متضاد طبیعی است( اشاره به این مطلب دارد که این مصالح منحصراا از فرآورده

 شوندتولید می بشر

ارائه شده توسط نمود، راه حل  ردساز برخوهای مشکلخاک یمسالهبا  ساختمانیی هاساخت و ساز پروژهزمانیکه  از

های سازه یافته است. مهندسی  افزایش ، معدن، حمل و نقلزیست محیط، و هیدرولیک سواحلهای حققین در رشتهم

. مسائلی اندشاهد بودهی از این مصالح را رپذیرثا درصدکه بیشترین  هایی هستندبخش ،ژئوتکنیکسنگین و مهندسی 

ها و خطرات آگاهی روز افزون نسبت به آسیب ،کمبود زمینهای کهنه در نواحی شهری،ترمیم زیر ساخت همچون

ازی خاک بهسگوناگون های بودند که منجر به ابداع روش دالیلیهمگی زیست محیطی  مشکلتناشی از وقوع زلزله و 

برای ها روش ترینمتنوعو  تریناقتصادیابداعات که در واقع جزو این اند. از جمله سال گذشته شده 50در طول 

مهندسی عمران از  هایقسمتتمام  اا امروزه تقریب. کردها اشاره توان به ژئوسنتتیکمیباشد، افزایش مقاومت خاک می

 .(1390)ستایش،  گیرندمحدوده کاربرد این مصالح قرار میبه نوعی در  ژئوتکنیک جمله

استفاده ست یا اساس باالها به عنوان جداکننده بستر از الیه از ژئوسنتتیکها اهآهن و ردر ساخت خطوط راهگاهی 

های اساس سنگدانه کردن بر روی بستر ریزدانه راه، از نفوذ ژئوتکستایل، ژئوگرید یا ژئونتشود. قرار دادن یک الیه می

ست و بستر رسی باالکند. همچنین با استفاده از ژئوسنتتیک در بین الیه در بستر و در نتیجه نشست راه جلوگیری می

ست جلوگیری کرد. علوه بر این مقاومت کششی مناسب، دوام ها به داخل باالاز نفوذ ریزدانهتوان آهن مییا سیلتی راه

تسلیح را به طور همزمان  زهکش وها امکان استفاده از این مواد به عنوان الیه جداکننده، و نفوذپذیری ژئوسنتتیک

وعی هستند که از ها عمدتاا پلیمرهای مصنمورد استفاده در تولید ژئوسنتتیکمصالح  .(1385 ،کند)کمالیفراهم می

بعضی مواقع برای الستیک )کائوچو( و دیگر مصالح نیز  پشم شیشه)فایبرگلس(، شوند. گرچه ازنفت خام مشتق می

ده های تولید شم است که دامنة وسیعی از فرآوردهای عاواژهشود. ژئوسنتتیک، در واقع ها استفاده میتولید ژئوسنتتیک

ها، ها، ژئونتژئوممبرین ت پلیمری عبارتند از: ترین این محصوالشود. رایجتوسط مصالح پلیمری را شامل می

-مهندسی دیگر در بسیاری از پروژه حکه همراه با خاک، سنگ و یا هر مصال ژئوگریدهاها و ژئوکامپوزیتها، ژئوتکستایل

 .(1384،شفابخش و همکاران) دشونبه کار گرفته می ،انسانی ه شده بوسیلهساخت های

 هاهای اصلی ژئوسنتتیککارکرد -2-2

 1-2همانند شکل  شودهر مصالح مهندسی دیگر استفاده مییا  خاک ،سنگها در تماس با از ژئوسنتتیک کهزمانی



 

 

 :نمایندز عملکردهای پایة زیر را اجرا مییک یا چندین عملکرد ا همیشه

 15تسلیح -

 16جداکنندگی -

 17فیلتراسیون -

  18زهکشی -

  19بندیآب -

 

 20ها: عملکردهای ژئوسنتتیک1-2شکل

 تسلیح -2-2-1

 یفضعخاک در برابر کشش  است.روش قابل اطمینان جهت افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاک  تسلیح خاک یک

شود که باید این و ناتوان است و در مقابل هرگونه نیروی کششی باعث ایجاد خطرات و مشکلت جبران ناپذیری می

توان فقدان خاک، می یژئوسنتتیک در  الیههای دادن الیه با قرارهای متفاوتی رفع گردد. ضعف با استفاده از روش

                                                                                                                                                                        
15 Reinforcement 
16 separation 
17 Filteration 
18 Drainage 
19 Moisture Barrier 
20 http://www.psy.co.ir/post/10057/Default.aspx 

 

 ونیاسزفیلترا جداسازی

 زهکشی تسلیح

 جدا کننده ژئوسنتتیکی
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اومت فشاری مناسب این محصول، در کنار مق زیادجبران کرد. مقاومت کششی تا حد زیادی مقاومت کششی آن را 

دهد و ضعف خاک را به دست می استکیبی را که به لحاظ مقاومت کششی و فشاری مطلوب مصالحی تر خاک،

کاربرد  3-2در شکلو ها در صنعت راهسازی ای از موارد استفاده ژئوسنتتیکنهنمو 2 -2در شکل  سازد.برطرف می

 است.ها نشان داده شدهدیگری از  این محصول در شیروانی

 

 21ژئوسنتیک وسیلهتسلیح خاک در راهسازی به :2-2شکل

 

 22هاسازی شیروانی: کاربرد ژئوسنتتیک در مقاوم3-2شکل

 جداکنندگی -2-2-2

ی خود را که هر الیه وظیفه طوریپذیر بین دوالیه غیر متشابه، به الیاف انعطاف داسازی عبارت است از قراردادن یکج

-بندی متفاوت در کنار یکدیگر اجرا میهای خاک با دانهافتد که الیهبه خوبی انجام داده و اصلح شود. اغلب اتفاق می

ها گردد. هدف از جداسازی، نگهداری در کاربرد آنو ایجاد خطراتی  عث بروز مشکلتیتواند باها میشوند و تداخل آن

                                                                                                                                                                        
21  http://www.tencate.com/apac/Images/Diagram%20-Embanments32-30064.png 
22 http://www.geosinindo.co.id/id/application/slope- reinforcement 

 

 شیروانی مسلح شده با ژئوسنتتیک شیروانی بدون مسلح کننده

 خاکریز

 جاده ساختار

 ژئوسنتتیک

 خاک نرم

http://www.geosinindo.co.id/id/application/slope-
http://www.geosinindo.co.id/id/application/slope-


 

 

 .(1392نظام،) ذبیحی  گرددهای ضعیف و نامناسب جلوگیری خاک است تا از مخلوط شدن آن به خاکو حفظ 

 فیلتراسیون -2-2-3

-اجرای فیلترها و زهکش های ژئوتکنیکی است.بسیار معمول و متداول در پروژه یاستفاده از سیستم فیلتر، از جمله

نوع محصوالت  هایی که ازاجرای فیلترها و زهکش خاص خود همراه است.ای، با دشواریهای دانهخاکهای 

 شود.تر تمام میژئوسنتتیکی هستند بسیار آسان بوده و ارزان

 دو وظیفه عمده فیلتر عبارت است از:

 عبور سریع و آسان آب -1

 جلوگیری از عبور ریزدانه -2

روند، میکار کش بههایی که به عنوان زهروند با ژئوسنتتیکلتر به کار میهایی که به عنوان فیتفاوت اصلی ژئوسنتتیک

ها، آب بدین معنی که در زهکشاست اشاره شده 4-2گونه که در شکل همانها است. نب در آدر جهت حرکت آ

)ذبیحی  کندآب در جهت عمود بر الیه عبور می ،که در فیلترهاکند، در حالیزهکشی شده در امتداد الیه حرکت می

 .(1392نظام، 

 

 (1390ستایش، خاک و ژئوسنتتیک فیلتر ) طح مشترکآل در س: شرایط ایده4-2شکل

 زهکشی-2-2-4

شود وسبب ایجاد بسیاری از های خاکی محسوب میآب با وزن زیاد و مقاومت برشی ناچیز، از عوامل خرابی سازه

ب تر از سطح آست حفاری زمین، پاییناست. همچنین گاهی الزم ا غیرهگرایی ، زمین لغزه، تورم و مشکلت مانند روان

ی خاک را کنترل کرد و یا آن را از محل اجرا دور کرد. ن در تودهیرد. بنابراین باید به نحوی اثر آزیرزمینی انجام گ

. در شکل خطربه شکلی مناسب، تدریجی و بی خروج آب موجود در خاک زهکشی عبارت است از تامین مسیری برای

های خاکی مورد نیاز است، چه بخواهیم در تمام سازه است.ها به نمایش درآمدهمکانیزم زهکشی ژئوسنتتیک 2-6

های سطحی را از زمین ورزش حذف کنیم، چه بخواهیم فشار جانبی بر دیوار حائل را کاهش دهیم، به هر حال نیاز آب

 ها از اینگرفتند. زهکشبه زهکشی مؤثر را نباید دست کم گرفت. در گذشته آبگذرهای مختلفی مورد استفاده قرار می
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شود در حالی که در زهکش آب همراه صافی ها متفاوتند که؛ آب از میان صافی فیلترکننده رد میجهت با فیلترکننده

 .کندزهکش حرکت می

 

 (1390مکانیزم دخیل در عملکرد زهکشی)ستایش، : 5-2شکل 

 بندیآب-2-2-5

ناپذیر جهت پیشگیری از انتقال مایعات یا گازها در طول عمر مورد نشت ها همانند غشاهای ناتراوا واگر ژئوسنتتیک

مکانیزم نشان  .(1390)ستایش،  دهدبندی را انجام میبژئوسنتتیک کارکرد عایق رطوبتی و آنظر پروژه عمل کند، آن 

 باشد.ها میبندی ژئوسنتتیکمکانیزم آب 6-2شده در شکل داده

 

 (1390)ستایش، بندیعملکرد آب: مکانیزم اصلی دخیل در 6-2شکل

 هاهای فرعی ژئوسنتتیککارکرد-2-3

های طراحی و یا زمایشات استاندارد، تکنیکتوان با آهای اصلی ذکر شده را میذکر این موضوع مهم است که کارکرد

در واقع، توصیفات  ها را نیز ارائه دهد.تواند برخی دیگر از کارکردتشریح کرد. ژئوسنتتیک می کمیّ هر دو، به صورت 



 

 

هایی اند. کارکردزمایشات استاندارد پذیرفته نشدهبا استفاده از آ سته هستند و هنوزهای اصلی واببه کارکرد کمی غالبا  

                                                                                                                :(1390)شفابخش و همکاران،  باشنداز این دست به شرح زیر می

 است.آوری یک سیال بکار رود، کارکرد جذب را انجام دادهاگر ژئوسنتتیک جهت جذب یا جمع جذب:

-کار رود، کارکرد ضربهبرای کنترل و در نهایت مستهلک کردن نیروهای دینامیکی به وقتی که ژئوسنتتیک گیر:ضربه

ی راه در برابر ترک انعکاسی، است. این کارکرد خصوصا در حفاظت سواحل و حفاظت پوشش رویهگیر را ارائه کرده

 مورد تاکید دارد.

گیرد، کارکرد یا صدا مورد استفاده قرار میکه با هدف کاهش رسانایی الکتریسیته، گرما  ژئوسنتتیک کاری:عایق

 است.کاری را ارائه کردهعایق

جایی ذرات را گیرد و جابهروی سطح خاک قرار می وقتی که ژئوسنتتیک تثبیت بستر)کنترل فرسایش سطحی(:

اهش است و هدف، ککند، این کارکرد را ارائه کردهمحدود کرده و از پراکندگی ذرات سطح خاک پیشگیری می

 فرسایش در برابر بارندگی و وزش باد است.

 هاانواع ژئوسنتتیک-2-4

های گسترده د تا پاسخگوی نیازهای مختلف حوضهشونتولید می گوناگونیدر انواع بسیار  هامروزه ژئوسنتتیکا

ها به دلیل دارا بودن خصوصیات فیزیکی و حصوالت ژئوسنتتیکی، تعدادی از آنمهندسی عمران باشند. از بین م

 :(1390)ستایش،  ها عبارتند ازهای مهندسی دارند. این ژئوسنتتیککاربرد در را نقشمهندسی مطلوب بیشترین 

 .استتشکیل شده از صفحات شیاردار با فضاهای خالی بزرگ کهفرآوردة پلیمری سه بعدی  ژئواسپیسر : -

 هایزاویهای متراکم اما منظم از بندها که به صورت یکپارچه تحت از شبکه شدهتشکیلای پلیمری فرآورده ژئونت: -

ها مشابه در نگاه اول ژئونت است.نشان داده شده 7-2ها در شکل ای از ژئونتکه نمونه اندمختلف به یکدیگر متصل

ها اند، بلکه عملکرد آنر با ژئوگریدها متفاوتها نه تنها نسبت به نوع مصالح و ظاهاما ژئونت ،رسندها به نظر میژئوگرید

بگیری فرآیند قال از طریقها معموالا ژئونت .باشددر صفحه می باشد نیز متفاوت می آبیا  گازهاکه همان زهکشی 

توانند به )مجموعه الیاف نوار مانندی که میشوند بطوریکه حداقل دو دسته استرند فشاری )اکستروشن( تولید می

 . برای این کار در داخل یکشکل گیردبعدی شوند تا ساختاری سه( روی هم قرار داده میشوندل داده اتصا یکدیگر

ه نشان داد 8-2که مقطع ساده شده آن در شکل  همدیگرهایی با جهت چرخش متضاد ای دارای غلتکقالب استوانه

ای دیگری وجود دارد که هم مرکز با محور استوانهای، شود. در داخل این قالب استوانهشده، پلستیک داغ تزریق می

ة حلزونی به طور همزمان چرخند دو دسته شبکبیرونی و داخلی می هر دو قالب زمانیکه است. قالب بیرونی نصب شده

وجود یه بستر دوالآگیرند، یک دسته ک راستا قرار میونی و درونی در یشود ولی هنگامی که درزهای بیرتولید می

ت حاصل در نهای ،گیرندحلزونی به صورت پیوندگاه شکل می در این لحظه است که نقاط تقاطع در مسیر ،آمد خواهد

 داخل یک استوانة مخروطی هدایت محور به به صورت هم  ،ای خواهد بود. این استوانه پیوستهاین فرآیند ژئونت استوانه

 شده 
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Abstract 

Research Aim:  The natural soil at the site of the project is not suitable for use and construction and may 

result in significant settlement during loading on substandard soil. A special method should be used to 

improve this soil to prevent these settlements or other poor mechanical properties, such as low bearing 

capacity. Soil reinforcement using geosynthetics to increase soil tensile strength is one of the important 

issues in the geotechnical field. The purpose of this research is to determine the position, length, how to 

position and optimize the use of reinforcers to achieve maximum bearing capacity in the soil. 
Research method: In this study, geotextiles of different lengths and layouts were placed in the soil under 

the band and the soil resistance to the applied force was measured to obtain the optimum shape and 

arrangement. In this study, the effect of the number of geotextile layers on soil bearing capacity was 

investigated. 
Findings:  The use of encapsulated and multilayer geotextiles results in a higher bearing capacity than the 

geotextile monolayer. 

Conclusion:  According to the results of this study, if the geotextile strips were applied in different layers 

of soil in a capsular state, the load bearing capacity of the soil would be increased with the use of less 

reinforcing, as well as the use of multi-layer geotextile strips with a shorter length. Compared to the 

monolayer mode, it will significantly increase the bearing capacity. 

Keywords: CBR, Geosynthetic, Restrained ,Sandy soil 
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