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افززایش ررفیزت  و یروانیواقع بر لبه ش یپبا اضافه کردن مسلح کننده به هدف اصلی این پایان نامه بهبود مشخصات فیزیکی خاک  هدف: 

 باربری خاک است.

سزری  3ها در به منظور اعمال بار فشاری به خاک زیر پی استفاده گردید. آزمایش CBRپژوهش از دستگاه  در اینپژوهش:شناسی روش

انجام گرفتند که ابتدا خاک غیر مسلح بوده و ررفیت باربری پی در این حالت مورد بررسی قرار گرفت. در حالت بعدی با اضافه کردن مسلح 

مورد بررسی قرار  یروانیواقع بر لبه ش یپی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با مهار کردن مسلح کننده رفتار کننده به خاک ررفیت باربر

 گرفت.

اضافه کردن مسلح کننده به خاک تاثیر مثبتی بر عملکرد خاک زیر پی داشت و ررفیت باربری را به میزان قابل توجهی  :هایافته

است کزه  یروانیواقع در لبه ش یپ یباربرها برای ارتقاء ترین روشبا آرایش مناسب یکی از سازندهافزایش داد. مهار مسلح کننده 

 درصد افزایش یابد. 80موجب گردید ررفیت باربری خاک به میزان 
کار بهای که در یک الیه شود و برای مسلح کنندهموجب افزایش ررفیت باربری خاک می افزایش طول مسلح کننده گیری:نتیجه

برابر عرض پی، افزایش طول مسلح کننده تاثیر مثبتی بر نحوه رفتار خاک در مقابل بارهزای اعمزالی  6رفته است تا طولی برابر با 

 دارد و با تخطی از طول ذکر شده، مسلح کننده تاثیر مثبتی بر عملکرد پی نداشته و در برخی مواقع تاثیر منفی هم دارد

 ، مهارکردن مسلح کننده، شیروانی مسلح شده.CBRسلح کننده، ررفیت باربری، دستگاه م های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

خوبی  فشاری مقاومت رغمعلی خاک جسته است. سودکه بشر از آن  هست یمصالح ساختمان نیتر ترینک کهنخا

مورد  همواره مشخصه این بهبود لذا دهد.می نشان خود از نامناسبی کارآیی داشته و ضعیف عملکرد درکشش که دارد،

-می خاک مسلح کردن ها،روش این از یکی. است شده استفاده منظور این برای زیادی هایروش و بوده طراحان توجه

 شده ساخته تکنیک این که باهاییو شیب حائل، خاکریزها دیوارهای مانند ژئوتکنیکی هایسازه از بسیاری که باشد

بار  مطرح  نینخست یبرا 1969در سال  دالیتوسط و یمبحث خاک مسلح به صورت علماند. کرده عمل خوبی به است

 فیتعر حیمرکب از خاک و المان تسل یا خاک مسلح را بعنوان ماده یفرانسو مهندس و معمار دالیو یهانر شده است.

با  حیالمان تسل ورا بر عهده دارند  یفشار یروهایتحمل ن فهیخاک ور یها دانه، مرکب ستمیس نیدر ا کرده است.

در برابر فشار و برش است  یمقاومت خوب یخاک دارارا افزایش می دهند.  خاک یمقاومت برش یکشش یتحمل تنشها

استفاده از  انجام است.های متعددی در حال ضعف کشش در خاک تالشبر  غلبه یاست، برا فیاما در کشش ضع

 یم داریرا پا زهاینشست ها را کاهش داده و خاکر نیگردد، همچن یخاک مکشش  ضعف لیها باعث تقل کیژئوسنتت

حائل  یوارهاید یموجود در طراح یها نهیگز نیاز مهمتر یکی یکیخاک مسلح  ژئوسنتت یوارهاید وزهکه امر دینما

 شناخته شده اند.

 کاربرد خاک تسلیح در ،بیشتر دوام و مناسب خصوصیات دلیل به که هستند جدیدی یمریپل مصالح هاژئوسنتتیک

و  تیموضوع تثب ریاخ یهاسال یط. آیدمی شمار به پلیمرها نوع این از رایج انواع از یکی نیز ژئوتکستایل. دارند

 یها کیشده است و تکن لیتبد کیژئوتکن یاز مسائل مهم در مهندس یکی( به هابی)ش یروانیش یزهایخاکر یداریپا

 ت.گونه سازه ها ارائه شده اس نیا یداریپا شیافزا یبرا یمتعدد

 

  مقدمه 1-1

و از علم و تجربیات فراوانی در در خاطر بشر بوده  های قدیمزمان عملکرد سازه ها از شیخاک و افزامسلح کردن 

 چیخاک. اما ه تیتثب یو سنگها برا شاخ و برگ درختاندرخت،  یمثل استفاده از کنده هااین راه استفاده شده است. 

ها به مانند ژئوتکستایل که در چند دهه اخیر نیز کاربرد فراوانی را در کارهای مهندسی و ژئوتکنیکی وشر نیاز ا کی

. مسلح کردن خاک از آن جهت سودمند است که به علت اصطکاک داشته است، مقرون به صرفه و با دوام نبوده است

در این   د.جود در سطح تماس خاک و مصالح مسلح کننده، مقاومت کششی و مقاومت برشی خاک افزایش می یابمو

روش با به کار بردن الیه های ژئوتکستایل در خاکریز می توان حجم مصرفی مصالح خاکی را کاهش داده و خاکریز را 

واقع یک یا چند نقش را در یک سازه ایفا می کند. در برابر تمامی بارهای اعمالی مسلح کرد. ژئوتکستایل در برخی م

هکشی کرده و ی عایقی محافظت کند و در عین حال آب را نیز ز الیه تواند هم از یکبعنوان مثال یک ژئوتکستایل می

 از سازه خارج نماید.

 دهد .تصویر دیوار خاکی مسلح شده توسط هانری ویدال را نشان می 1-1شکل 
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 (1385تصویر شماتیک دیوار خاکی مسلح شده توسط ویدال)کمالی،  1-1شکل                    

 

 : کرد میتقس یبه دو دسته کل توانیخاک را م تیتقو یروشها کیژئوتکن یمهندس دگاهیاز د

 خاک حیتسل یهاو روش یبهساز یهاروش

 ( Das B.M , 2010):  دشون یم میخود به سه دسته تقس یبهساز یهاروش

 مکانیکیروش  _ 

 روش شیمیایی_ 

 روش فیزیکی_ 

. متراکم نمودن خاک شودیخاک منجر م تهیدانس شیاست که به افزا ییهاروش یشامل تمام ،یکیمکان یهاروش

. باشدیخاک م یداریو پا یباربر تیررف شیافزا جهیخاک و در نت تهیدانس شیافزا یروش ساده و متداول برا کی

 یانرژ شیعموما با افزا هازدانهیکه ر یدر حال شوندیمتراکم م ونیبراسیدرشت دانه عمومًا به کمک و یهاخاک

تواند منجر به بهسازی همچنین در روش مکانیکی یکی از راه حل هایی که می. رسندمیباالتر  یها، به تراکمیتراکم

 :اند ازها عبارتتراکم خاک یمتداول برا زاتیجهتی نظیر مصنوعات فیبری به خاک است. شود افزودن مصنوعاتخاک 

 یها سقوط کننده و کوبنده یاهزنهو بره،یو یغلتکها ،یپاچه بز یغلتکها یکیو چرخ الست یچرخ فلز یهاغلتک

 یریشکل پذ رییتغ اتیو کاهش خصوص یرینفوذپذ هشخاک، کا یوزن مخصوص خاک، مقاومت برش شی. افزایدست

 (Inglod T.S , 1982). هستند خاک از اهداف عمده تراکم خاک

مواد  نی. اباشدیم ریو ق مانیآهک، س مانند یافزودن مواد قیخاک از طر کردن تیشامل تثب ییایمیش یهاروش

 .بخشندیآن رابهبود م یکیمکان خصوصیاتو  دهدمی شیخاک را افزا یسخترا بیشتر کرده،ها  دانه نیب  یچسبندگ



 3        مقدمه و هدف

 

 هاهذر دنیکه باعث چسب یافزودن مواد باآن است که  یبند مشخصات مورد نظر خاک و دانه ءارتقا ،یکیزیروش ف

-یذرات حاصل م یوستگیو پ یروش مقاومت است که با چسبندگ نیا دهیفا نی. مهمترشودیحاصل م شود،می به هم

 .دهدیرا کاهش م یریخاک است که نفوذپذ یخال یو سپس پر شدن فضاها شود

 های تسلیح :روش _ 

در خاک )جهت تحمل کشش(  یکیزیف یهاالمانقرار دادن که با  شوندیها را شامل مآن دسته از روشاین تکنیک 

 .شوندمی یاصطکاک داخل هیو زاو یچسبندگ مانند خاک یکیزیف یپارامترهادر باعث افزایش ، هانظیر ژئوسنتتیک

 عناصر تسلیح -2-1

دو دسته چه به لحاظ نحزوه اجزرا و  نیا توان به دو دسته تقسیم کرد، کهبطور کلی میعناصر مسلح کننده خاک را 

 .باشندیچه به لحاظ ساز و کار کامال متفاوت م

 های ممتدالمان -1-2-1

خاک  یها هیال نیالمانها در ب نی. اباشندیم یفوالد یها و تسمه کهایممتد خود شامل دو دسته ژئوسنتت یالمانها

ی الیه کیو سپس  شودیبستر خاک پهن م یبر رو حیالمان تسل هیال کیکه ابتدا  بیترت نیبد شوند،یم یجاساز

-1)شکل یابدرسیدن به مقاومت مطلوب خاک، ادامه میروند تا  نیاو  شودیشده و متراکم م ختهیآن ر یخاک بر رو

 .شودیاستفاده م یخاک یها بطور گسترده در احداث سازه ها(. از این روش2

 

 

                            

 (1390)ستایش، ی اجرای خاک مسلح شده با ژئوسنتتیکنحوه -2-1شکل 

 

 هاژئوسنتتیک -1-1-2-1

 

-معرفی می گونهها را اینژئوسنتتیک ASTMاستاندارد باشد. ژئوسنتتیک یک واژه عمومی در مهندسی عمران می

ها محصوالت مسطح از جنس پلیمری هستند که بعنوان جزئی جدایی ناپذیر همراه با مصالح ژئوسنتتیک "کند : 

از جمله  هاکیژئوسنتت "شوند.های مهندسی عمران بکار برده میطبیعی ژئوتکنیکی مانند خاک و سنگ در سازه

ای در مهندسی هه ویژها از جایگا. ژئوسنتتیکشوندیوب مممتد محس یهاالمان یهارشاخهیز نیترو مفصل نیبزرگتر

-ای دارند. از این محصوالت مصنوعی عالوه بر تسلیح خاک میههای متنوع و گستردژئوتکنیک برخوردار بوده و کاربرد



   ررفیت باربری پی واقع بر لبه شیروانی                                                  4

 

 بندی، و کنترل فرسایش نیز بهره برد.مواردی چون زهکشی، آب توان در

تا به امروز ادامه ی نیز ی کاربرد دارد، و کاربردهای جدیداحی های مهندسطر طیف وسیعی ازها در ژئوسنتتیک

های تکنولوژی نسبتا جدید در علم شیمی و صنعت بافندگی، مصالح مصنوعی پیشرفت باداشته است. به عبارت دیگر، 

اربری جدید و محصوالت مربوطه با موارد استعمال در مهندسی عمران مشخص می شود. از جمله علل توسعه ک

مصالح دانه ای در اثر فرسایش یا نشست از هم  -1ژئوسنتتیک ها در عملیات عمرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

سازه های خاکی معموال الیه  -2می پاشند اما ژئوسنتتیک ها با عملکرد کششی، پیوستگی سیستم را حفظ می نمایند. 

تیک ها می توانند به سادگی نقش حدفاصل الیه ها، جداکننده یا الیه ساخته می شوند که در این صورت ژئوسنت

جابجائی های ناهمگون قرار دارند که  سازه های خاکی انعطاف پذیرند و در معرض -3محافظ سطحی را بازی نمایند  

ذاری امکان مسلح نمودن خاک با جاگ -4مصالح غشائی انعطاف پذیر ژئوسنتتیک با چنین شرایطی سازگار می باشند. 

  بهینه عناصر کششی

 

 های فوالدیتسمه -2-1-2-1

 

-این سیستم شامل خاک، تسمه .رودبکار میمسلح  یحائل خاک یوارهایدر ساخت د معموال یفوالد یتسمه ها 

. شوندیمتصل م یبتن یهابه بلوک یبه نحو یفوالد یهاکه تسمه بیترت نیبد. های بتنی استفوالدی و بلوکهای

بحث  .کنندیشده و پشت آنها را با خاک پر کرده و متراکم م دهیحائل چ وارید یدر سطح خارج یبتن یهابلوک

مقاوم  نیا یاز زنگ زدگ یریجلوگ یبرا یمختلف یح بوده و روشهارها در طول دوران استفاده مطتسمه نیمراقبت از ا

است که مهندسان و محققان  یآنها موارد مورد بحث شینوارها و نوع آرا نیا یرینحوه قرارگ نیسازها وجود دارد. همچن

 کنند. داینوارها دست پ نیا شیو آرا یریقرارگ یهاحالت نیمربوطه، به بهتر یشهایرا برآن داشته تا با انجام آزما

 دهد.ی اجرای این سیستم را بطور شماتیک نشان مینحوه 4-1و شکل  3-1شکل 

 

 

 (1384رو )شفابخش،های فوالدی، نمای روبهشده با تسمه مسلح یخاک وارید کیشمات ریتصو -  3-1شکل           
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 (1384)شفابخش، های فوالدی، نمای پشتتصویر شماتیک دیوار خاکی مسلح شده با تسمه 4-1شکل  
 

 

 هاالیاف و رشته -2-2-1

برش دادن مواد  ایحاصل از خردکردن  یهارشته ایو  یمصنوع ای یعیطب افیشامل انواع ال توانندیعناصر م نیا

 عاتیپاکت زباله، ضا ری)نظ یافتیباز اموادی( و مرهای)مانند انواع پل ی(، مواد مصنوعاهانیگ یاجزا ری)نظ یعیطب

و ماده مرکب  شوندیبا خاک مخلوط م یبه سادگ هاتهو رش افیو ...( باشد. ال یموکت ساز ای ینساج یهاکارخانه

 (1385نامند.)کمالی،توزیع تصادفی می با افیبه ال خاک مسلح حاصل را

در  ییدر هر راستا افیاحتمال حضورال گردند،یبا خاک مخلوط م حیچون عناصر تسل یتصادف شیبا آرا افیدر ال

 نیمشخص در ب ییهاخاص و مکان یدر راستاها ،ممتد یهابر خالف المان نیداخل خاک مسلح وجود دارد. بنابرا

 یتصادف عیبا توز افی، الکنندیم تیقوو خاک را در همان جهت و در همان صفحه ت رندیگیقرار م خاک یهاهیال

 رینظ یخاک یهادر احداث سازه توانیم افی. از خاک مسلح شده با البخشندیبهبود م هاهتخواص خاک را در همه ج

 یخاک یهایروانیشده ش بیتخر یهابخش یبازساز یبرا نیسود جست. همچن لئحا یوارهایو د هایروانی، شهاراه

 .کرد فادهاست یتکنولوژ نیاز ا توانیم

-یهابیساخت ش یو کارا برا منیا ،یاقتصاد یبه بعد استفاده از خاک مسلح به عنوان روش 1969از سال   بایتقر

گسترش  یریحائل، به طرز چشمگ واریدر احداث هر نوع د زیچون بزرگراه، راه آهن، بنادر و ن ییهادر پروژه یخاک

از موارد  یاریکه در بس دهدیو فرانسه نشان م انادامتحده، ک االتیمنتشر شده در ا یاقتصاد یهالیاست. تحل افتهی

موارد مانند  یدر بعض ی. حتباشدیممکن م یهاروش ریاز سا تریدرصد اقتصاد 30تا   20استفاده از خاک مسلح 

 .باشد ی دیگرهادرصد کمتر از روش 50 تواند تامی بسیار مرتفعدیوارهای حائل  ایجاد

 یراهکارها در ارائه قادر بودنو  یخاص علم یهایژگیو دلیل دارا بودنندارد، به  یچندان قدمتخاک مسلح  نکهیبا ا

یک ن به عنوا کیژئوتکن یدر مهندس ا شتاب زیاد، توانسته است بهااز مشکل یاریبس تسهیلمناسب و  ییاجرا

 نیرید یایکه بتواند رو باشد آلیایدهخاک مسلح همان ماده  دیمطرح شود. شا مهم یکاربرد یعلم یمجموعه

 کند. کینزد تیباال را به واقع یریچسبنده با نفوذپذ یمصالح خاک یعنی کین ژئوتکنیمهندس
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 بیان موضوع و هدف از تحقیق -3-1

 

 به همین دلیلکرده است.  دایپ شیافزا یریچشمگ طرزگذشته به  یهادر دهه هاکینتتیسژئومجموعه  استفاده از

رفتار و  دی، بلکه باقرار داد یابیارز مورد مصالح را نیمشخصات خود ا یستیمصالح نه تنها با نیا یرفتار یبررس یبرا

 یخاک یهاسازه یاقدام به طراح ات،مشخص نیکرده تا با استناد بر ا یرا بررس یخاک طیمصالح، در مح نیواکنش ا

 تواندیم ،رفتار متقابل خاک و ژئوسنتتیک در اعماق مختلفنمود. درک  هاکیشده با استفاده از ژئوسنتت یمقاوم ساز

به بررسی حالت  نیگذشته محقق قاتی. در اکثر تحقردیمورد منظور قرار گ یو عملکرد مقاوم ساز هایدر بهبود طراح

-مکانی ثابت پی و یا یک الیه با متغییر در نظر گرفتن موقعیت مکانی پی پرداختههایی نظیر چند الیه با یک موقعیت 

در پایداری  آنها و فواصل آنها شینوع آرا ها،هیال نیتعداد ا ریدر مورد تاث یکم اریبس قاتیوجود تحق نی. با ااند

 صورت گرفته است. هاشیروانی

ها بر شیروانی ای و همچنین نوع آرایش ژئوسنتتیکالیهدر این پژوهش به بررسی تاثیر رفتار گروهی و چند 

ها و همچنین هایی انجام شده است که نتایج حاصل از این آزمایشپرداخته شده است. برای نیل به این امرآزمایش

ها در این تحقیق ارائه شده است. روش تحقیق و بندی کلی این آزمایشها با یکدیگر و جمعی این آزمایشمقایسه

 باشند:راحل کلی آن بصورت زیر میم

 

 ی، تراکم و برش مستقیمدانه بند ریخاک نظفیزیکی مشخصات  نییالزم جهت تع یهاشیآزما -1

 CBRکالیبراسیون دستگاه  -2

 طراحی باکس فلزی به منظور مدل کردن شیروانی -3

ی و تکرار دفعات هر نوع آزمایش به منظور حصول اطمینان از نتیجه   CBRها با دستگاه انجام آزمایش -4

 آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7        مقدمه و هدف

 

 

 





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

که همواره موادی نظیر چوب،فوالد و بزتن از ارکزان اصزلی  توان دریافتمیبا مروری در تاریخ مهندسی خاک و پی 

اسزت. بزا پیشزرفت  هایی است که همواره مورد توجه بودهاین رشته بوده است. اما دوام و ماندگاری نیز یکی از شاخصه

ی آنها با بزا مصزالح ذکزر شزده از لحزاظ ماندگاری،سزرعت انجزام و سزبک بزودن علم و کشف الیاف پلیمری و مقایسه

ی ایزن محصزول ها محبوبیت فروانی کسب کرده و روز به روز نیز بر میزان استفادهوزن،الیاف پلیمری نظیر ژئوسنتتیک

 شود.افزوده می

 هامعرفی ژئوسنتتیک -1-2

های عمرانی به همراه مصالح خاکی،سنگی و یا ها محصوالتی از جنس پلیمر هستند که در پروژهژئوسنتتیک

باشد که از مواد پلیمری ، ژئوسنتتیک محصولی می(ASTM-D4439)روند. طبق تعریف دربسترهای طبیعی بکار می

مربوط به مهندسی ژئوتکنیک ،بعنوان قسمتی  است و همراه با خاک،سنگ و زمین و یا سایر مواد و مصالحتولید شده

 گردد.سازه ویا سیستم ساخته شده توسط انسان استفاده می ه،ژجداناپذیر از یک پرو

 یفضا بیترت نیتندتر ساخت و به ا بیبا ش ییزهایخاکر ها،کیژئوسنتت لهیها به وسجاده زیخاکر حیتوان با تسل یم

 یکه فضا یخصوصاً در مناطق ،یمسئله در مناطق کوهستان نی. اشودیاشغال م یخاک یروانیتوسط دامنه ش یکمتر

از  عیمناطق وس ییایاست. از آنجا که به لحاظ جغراف یشتریب تیاهم یدارا باشد،یاحداث راه موجود نم یبرا یکاف

 نهیزمان بر و هز اریبس یکارها دامنه جاده یدارپایها و جاده ضیتعر یهاروش ریسا زیو ن باشد،یم یکشور ما کوهستان

 یبرا یعمل یروش را به عنوان راهکار نیا توانیبوده م سختفوالد  ای مانیمانند س یبه مصالح یبردار بود و دسترس

 گونه از موارد م نیخاک در ا حیتسل یهابا استفاده از روش نیمناطق در نظر گرفت. همچن نیها در اجاده ضیتعر

 (1385)کمالی.به جاده اختصاص داد یشتریب یفضا ها،بیبا تندتر ساختن ش توانی

-یاستفاده م لترهایف تولید زیسواحل و ن شیفرسا کردن و کنترل یآب یهااز سازهکردن در حفارت  هاکیاز ژئوسنتت

 یهاخاک، خصوصًا خاک یو از آب شستگ شوندیم یجاساز شیکنترل فرسا یهاسازه ریمواد در ز نی. اغلب اشود

 یهارپ در سازه پیر نیسنگ چ ریدر ز لیژئوتکستا هیال کی. به عنوان مثال با قراردادن کنندیم یریجلوگ زدانهیر

 کرد. یریاز شسته شدن ذرات خاک به داخل آب جلوگ توانیم یآب

 

6هاژئوسل،5ها،ژئونت4ها،ژئوممبرن3ها،ژئوکامپوزیت2،ژئوگریدها1هاها عبارتند از: ژئوتکستایلترین ژئوسنتتیکرایج

                                                                                                                                                                        
1 Geotextiles 
2 Geogrides 
3 Geocomposites 
4 Geomembranes 
5 Geonets 
6 Geocells 



 

 هامزایای استفاده از ژئوسنتتیک -1-1-2

کزه  یبر اساس مطالب هانهیها و کاهش هزپروژه در انجام دنیبه سرعت بخش لیموضوع و تما وسیع بودنبا توجه به 

توان به مزوارد  یوجود دارد که از جمله آن ها م میرشد عظ نیا یبرا یفراوان لیفصل بحث شد، دال نیدر فصل قبل و ا

 اشاره نمود: ریز

و  هزای خزاکیالیزه فضای بسیار کمتری رانسبت به یاساختار ورقه لیبه دل هاکیکمتر: ژئوسنتت یاشغال فضا .1

 .ندینمایاشغال م زیدر داخل مصالح خاکر یازهیسنگر

آنها  یهایژگیکه و یناهمگن هستند به طور یمصالح یها به طور کلمصالح : خاک و سنگدانه تیفیکنترل ک .2

مصالح در  نیا رایاند زنسبًتا همگن هاکیاست. در مقابل ژئوسنتت ریمتغ یقابل توجه زانیمدر یک محدوده به 

مراحل کنترل  یمصالح در ط نیدر خواص ا دموجو راتیی. تغشوندیم دیکنترل شده تول طیکارخانه تحت شرا

 .شودیبه حداقل رسانده م تیفیک

مصالح سنگی هزینه خرید، انتقال و  با خاک سهیدر مقا یکیمصالح ژئوسنتت یکلبه طور صرفه جویی در هزینه:  .3

 نصب کمتری دارند.

 .شوندیم یمورد مصرف مشخص طراح یبرا نهیعملکرد به یفایا یبرا هاکی: ژئوسنتتیفن یبرتر  .4

 در یریذپانعطاف  شیباعث افزا یژگیو نیاجرا نمود. ا یادیز شتاببا  توانیرا م هاکیزمان اجرا: ژئوسنتت .5

 .شودیم یحادجو طیکوتاه و شرا ییمصالح در فصول اجرا نیا یزمان اجرا

 یاجرا بیترت نیاما با حداقل فاصله اجرا نمود. بد یبه صورت متوال توانیرا م کیژئوسنتت یهاهینحوه اجرا: ال .6

 .ابدییم لیتسه یادیز زانیمصالح به م نیا

-کننزده دیزوجزود تول نیمصالح و همچن نیو فروش متعدد، سهولت ارسال ا عیمصالح: وجود مراکز توز یفراوان .7

 شده است. هاکیبه ژئوسنتت یشده اند، باعث سهولت دسترس یرقابت یمتهایق جادیفراوان که باعث ا  یها

 ستیز یهابیو آس یعیباعث کاهش استفاده از منابع طب یکیژئوسنتت یهاستمی: سیطیمح ستیز تیحساس .8

 .(1390)ستایش، د شوو حمل و جابجایی مصالح طبیعی می معادن یازحفار یناش یطیمح

 

 هاکیکاربرد ژئوسنتت -2-1-2

 

های عمرانی در پروژه یگوناگون یدهنده و روش ساخت کاربردها لیبا توجه به نوع مواد تشک هاکیژئوسنتت

 بندی کرد:بخش اصلی طبقه  5در توانیرا م هاکیمختلف ژئوسنتت یکاربردهادارند.

 توانند می ها ژئوسنتتیک و ببرد باال را خاکی ی سازه یک کارایی توجهی قابل طرز به تواند می فیلتراسیون: (1

 آب دهد اجازه که است ترتیب این به فیلتر یوریفه روند. کار به موثر ی کننده فیلتر های سیستم ایجاد برای

 ی سازه یک کارایی تواند می فیلتراسیون.بماند باقی ٫شده فیلتر ک خا در موجود ذرات و بگذرد آن صافی از

 شود می جدا و شسته مجموعه از که خاکی ذرات میزان آوردن پایین و سازه فرسایش کردن کنترل با را خاکی

 متعاقباً  و کند می پیدا کاهش مجموعه چسبندگی و پیوستگی شوند جدا خاک از ذرات که هنگامی ببرد. باال

 منجر معضل دو این بردن بین از شود. می گفته روباه پدیده پدیده، این هب که یابد می کاهش خاک استقامت
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Abstract 

Research Aim: the main purpose of this thesis is to improve the physical properties of the soil by adding 

reinforces to the soil that located on the edge of slope and increasing the bearing capacity of the soil. 
Research method: in this study, CBR was used to apply compressive load to the following soil. 

Experiments were conducted in three series, first of which the soil was unreinforced and the bearing 

capacity was investigated in this case. For the second case, the reinforces was add to the soil and finally 

the reinforces was braced and the bearing capacity of the soil that located on the edge of slope, was 

investigated. 
Findings: Adding reinforcement to the soil had a positive effect on soil performance and significantly 

increased the bearing capacity. Properly arrangement reinforcement is one of the most productive ways 

to enhance the bearing capacity of the soil that located on the edge of slope that caused to increase the 

bearing capacity to 80%. 
Conclusion:  Increasing the length of the reinforcement increases the bearing capacity of the soil. For the 

reinforcement that used in a layer, up to 6 times the width of the footing, increasing the length of the 

reinforcement has a positive effect on the soil performance against loads, breaking the lengths 

mentioned, the reinforcement does not have a positive effect on soil performance and sometimes has a 

negative effect. 
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