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 :چکيده

های خاکی به کار گرفته امروزه تسلیح خاک به عنوان روشی موثر و اقتصادی برای افزایش مقاومت و پایداری توده

شود. روش تسلیح خاک به دلیل هزینه پایین، اجرای آسان و تاثیر زیاد آن در بهبود خواص خاک به عنوان یک می

کارایی و توانایی روش تسلیح خاک در ارائه  .شودرای بهسازی و اصالح خاک شناخته میروش مناسب ب

های مختلف، موجب شده است تا این دانش به سرعت جای خود را درمهندسی راهکارهای عملی مناسب در پروژه

افزون بر افزایش ظرفیت های خاک ژئوتکنیک باز نماید و به عنوان فنی موثر و قابل اعتماد در بهسازی و تثبیت الیه

های آن، در تثبیت بسترهای سطحی، خاکریز راه و روسازی مورد استفاده باربری، مقاومت برشی و کاهش نشست

قرارگیرد. به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم کارآیی مناسب خاک در برابر نیروهای کششی، تاکنون عناصر 

استفاده قرار گرفته است. از جمله این عناصر الیاف  های خاکی موردمختلفی جهت جبران این ضعف در سازه

پلیمری هستند. در این تحقیق سعی شده است، ظرفیت باربری خاک زیر پی در حضور ژئوتکستایل با در نظر گرفتن 

شرایطی از جمله حضور و یا عدم حضور سربار، عمق مناسب برای قرارگیری الیه ژئوتکستایل نسبت به عرض 

برای فاصله عمودی الیه های ژئوتکستایل از یکدیگر و عمق بهینه برای تقویت در محیط پی،فاصله بهینه 

ازمایشگاهی و مدلسازی نرم افزاری مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج حاصل از این آزمایشات بدست آمده و منحنی 

یح کننده بر روی ظرفیت های مربوط به آنها رسم شده است تا بتوان قیاس درستی از تاثیر اضافه کردن این تسل

 ای یکنواخت را بدست آورد.باربری خاک ماسه

 ظرفیت باربری ،ژئوتکستایل : هاواژه كليد
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 مقدمه -1-1

باشد و ممکن است در اثر ها، همواره برای استفاده مناسب نمیپروژهخاک طبیعی موجود در محل 

ها و یا های قابل توجهی در خاک نامرغوب بوجود آید. برای جلوگیری از این نشستاعمال بار نشست

 های خاصی را جهت بهبود این خواص بکار گرفت.خواص مکانیکی ضعیف دیگر، باید تکنیک

های ضعیف را در های مختلف بهبود مشخصات خاکتوان روشیتکنیک مژئواز دیدگاه مهندسی 

-هایی همچون تسلیح خاک با مسلحهایی همچون تثبیت خاک(، فیزیکی)روشسه گروه شیمیایی )روش

هایی همچون زهکشی، تراکم دینامیکی و استاتیکی و ...( تقسیم های مختلف( و مکانیکی )روشکننده

کارهایی هستند که باعث افزایش دانسیته و ظرفیت باربری خاک راه های مکانیکی شاملروش بندی کرد.

های شود. در روشها استفاده میها و سازهشوند. از این روش عموماً جهت بهسازی خاک زیر پیمی

ها و نیز افزایش کشش شیمیایی افزودن موادی نظیر آهک، سیمان و قیر باعث افزایش چسبندگی بین دانه

(1182انگولد،  )بخشد.خواص مکانیکی آن را بهبود میسطح خاک شده و 
1
های فیزیکی تسلیح روش .

کوبی و ...( در ها و میخسنتیکژئوهای فیزیکی )مانند شود که با گنجاندن المانهایی میامل روشخاک ش

وثر بخشد. امروزه تسلیح خاک به عنوان روشی مخاک و تسلیح آن، پارامترهای فیزیکی خاک را بهبود می

شود. روش تسلیح خاک به های خاکی به کار گرفته میو اقتصادی برای افزایش مقاومت و پایداری توده

دلیل هزینه پایین، اجرای آسان و تاثیر زیاد آن در بهبود خواص خاک به عنوان یک روش مناسب برای 

ئه راهکارهای عملی کارایی و توانایی روش تسلیح خاک در ارا .شودبهسازی و اصالح خاک شناخته می

های مختلف، موجب شده است تا این دانش به سرعت جای خود را درمهندسی مناسب در پروژه

                                                

1- Ingold 
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های خاک افزون بر ژئوتکنیک باز نماید و به عنوان فنی موثر و قابل اعتماد در بهسازی و تثبیت الیه

های سطحی، خاکریز راه های آن، در تثبیت بسترافزایش ظرفیت باربری، مقاومت برشی و کاهش نشست

 و روسازی مورد استفاده قرارگیرد.

به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم کارآیی مناسب خاک در برابر نیروهای کششی، تاکنون 

های خاکی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این عناصر مختلفی جهت جبران این ضعف در سازه

مصالح پلیمری نوینی هستند که به علت خصوصیات مناسب و ها سنتیکژئو عناصر الیاف پلیمری هستند.

تکستایل نیز یکی از انواع رایج از این نوع پلیمرها به شمار ژئو دوام باال، در تسلیح خاک کاربرد دارند.

تواند منجر به افزایش ظرفیت های سطحی میآید. استفاده از این نوع مصالح در بستر زیر شالودهمی

 .باربری آنها شود

تکستایل ژئو سازی دو بعدی محیط خاکی غیر مسلح و مسلح به وسیله الیهدراین تحقیق با مدل

های نواری، ، ضمن بررسی تاثیر تسلیح خاک بر افزایش ظرفیت باربری خاک زیر پیplaxisدر نرم افزار 

ترهای مورد قرار گرفته است. پارام له فوق نیز مورد بررسیئچگونگی انتخاب پارامترهای موثر بر مس

ها و فاصله تکستایلژئو، فواصل بین تکستایل ژئوهای بررسی در این تحقیق شامل تعداد و طول الیه

 .باشد.دوحالت پیوسته و نواری می تکستایل از زیر پی درژئواولین الیه 

 

 تاریخچه -1-2

ر سال برای تقویت خاک در تاریخ دقیقاً مشخص نیست. بیش از سه هزا زمان نخستین تالشها

شد از خاک مسلح ته میفبابلیان در ساخت زیگوراتها که در معماری بابلیهای قدیم به برج بلند گ ،پیش

 .دیوار بلند چین از خاک مسلح ساخته شد. درحدود دوهزارسال پیش، بخشی ازاستفاده نمودند
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ه و کاه به در ایران نیز آن زمانهای گذشته استفاده از کاه گل به صورت مخلوطی از خاک چسبند

توسط هنری  1166عنوان یک مصالح ساختمانی متداول بوده است. در عصر حاضر، خاک مسلح در سال 

جهت  ویدال شروع شده که 1158مهندس فرانسوی ابداع شد. داستان اختراع این روش از سال  1ویدال

وی در ساحل بود و با در دریای مدیترانه رفته بود. در روزی که  2گذراندن تعطیالت به جزایر بالیارس

نمود، همیشه کرد، چندین بار تلی از ماسه را ساخت و شیب قرار طبیعی آن را مشاهده میماسه بازی می

گرفت. در اطرافش مقدار زیادی برجهای سوزنی کاج وجود داشت و وی ماسه تحت یک شیب قرار می

ر دهد. به این صورت که پس از سعی کرد که ردیفهایی از برگهای سوزنی کاج را در داخل ماسه قرا

-شد. به نظر رسید که شیب تل ماسهاستفاده از یک الیه ماسه یک الیه برگ سوزنی کاج به کار گرفته می

های انعطاف پذیر در ماسه مفید از خودش پرسید که آیا قرار دادن رشته ویدالای تندتر شد. در نتیجه 

ای، کتابی ه به نظر رسید. چون تا آن زمان در هیچ مقالهاست؟ در آن زمان این سوال به گمان وی احمقان

ای انعطاف پذیر حرفی گفته نشده بود. پس از پنج سال و یا سخنرانی راجع به خاک مسلح با رشته

از ماسه و کاغذ وی موفق شد جواب  مطالعات نظری و انجام آزمایشها بر روی مدلهای ساخته شده

ای چاپ شد. در این کتاب گفته شد صفحه 211در یک کتاب  1163 سوال را بیابد و این جواب در سال

سازد که پذیرمصالح چسبنده جدیدی رامیکننده انعطافکه ترکیب دو مصالح یعنی ماسه و عنصر تسلیح

 .(1188، 3وکائ)فوکوشودمسلح نامیده میخاک

                                                

-1  Henri Vidal 

-2  Balearcs Islands 

1- Fukuoka 
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رولینا جنوبی در ایاالت های کاالزم به ذکر است که پس از استفاده از مصالح پلیمری اداره شاهراه

ها از پارچه نخی با الیاف طبیعی به ، برای نخستین بار در ساخت جاده1126در سال  1آمریکا متحده

 .کننده استفاده کردعنوان مصالح تسلیح

 در کوههای پیرنه ویدال کمک، نخستین دیوار از خاک مسلح به ارتفاع پنج متر به 1166در سال 

، فن آوری خاک مسلح در هفت پروژه بزرگ از جمله یک دیوار 1168و  1167ساخته شد. در سال 

استفاده از خاک  1168متری در بزرگراه نیس به ایتالیا با موفقیت بکار گرفنه شد. بعد از سال  23نگهبان 

مسلح در سراسر فرانسه متداول شد و سپس در اکثر کشورهای جهان و از جمله در ایاالت متحده آمریکا 

میالدی به  81میالدی و سپس از دهه  71در اواخر دهه .از خاک مسلح به سرعت معمول گردید استفاده

تکستایل بافته شده که پیش از این جهت جداسازی و ژئو بعد استفاده از مصالح با قابلیت کشسانی چون

تر بیان شد و کننده معمول گردید. همان طوری که پیش شد، به عنوان مصالح تسلیحفیلتراسیون استفاده می

ای به دلیل عملکرد بهتر این مصالح نسبت به مصالح فلزی استفاده از آن در خاک مسلح کاربرد گسترده

 یافت. 

ها درسراسر جهان به عنوان یکی از روشهای اصالح خاک سنتیکژئودر دنیای امروز استفاده از 

در بعضی موارد این مصالح جایگزین . گیردای مورد استفاده قرار میپذیرفته شده است و به طور گسترده

اند و در برخی از حاالت، این مصالح تنها مصالح قابل استفاده های فوالد شدهمصالح متداولی مانند تسمه

های و بعد رشته 1113 سالدر  2باشد. نخستین رشته مصنوعی از پلی وینیل کلرایددر عملیات اجرایی می

 61در اواسط دهه  .ساخته شد 1154در سال  1و پلی پروپلین 4نو پلی اتیل 1131در سال  3پلی آمید

                                                

2- South Carolina Department of Highways in U.S.A 

1- Polyvinylchloride 

2- Polyamide  

3- Polythelene 
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آمریکا رواج یافت و در بازار در  Du Pontدر انگلستان و  ICIمیالدی ساخت پارچه بافته نشده توسط 

  .در دسترس قرار گرفت

تا اواخر دهه  51ها، فنون جدیدی در مهندسی عمران پدید آمد. در اواخر دهه سنتیکژئوبا تولید 

های مصنوعی در هلند، آلمان، ژاپن و آمریکا در کارهای مختلفی چون مهندسی سواحل، میالدی رشته 61

میالدی، در کارهای  71ها، سدهای خاکی، خاکریزها و روسازی استفاده شد و در دهه حفاظت شیب

 111بیش از تکستایل در ژئومیلیون متر مربع  311، 1184متنوعی در سراسر جهان استفاده شد. در سال 

 (.ASTM Standards,1997)پروژه عمرانی در نقاط مختلف جهان به کار گرفته شد

 

 بیان مسئله -1-3

رغم مقاومت فشاری خوب، درکشش عملکرد ضعیف و کارآیی نامناسبی از خود نشان خاک علی 

-بکارورزیادی برای این منظ هایروشلذا بهبود این مشخصه همواره متوجه طراحان بوده و  می دهد

های باشد که بسیاری از سازهخاک می ها استفاده از تکنیک تسلیحروششده است. یکی از این گرفته 

با  اند.ژئوتکنیکی نظیر دیوارهای حائل و خاکریزها با این تکنیک ساخته شده و به خوبی عمل کرده

صورت گرفته است ای که درطول چند دهه گذشته بر روی خاکهای مسلح توجه به تحقیقات گسترده

های جدید محاسباتی و آزمایش گردد، اما کاربرد روشطرح آن به عنوان یک موضوع جدید تلقی نمی

های جدیدی را برای کند که دیدگاهافزارهای مدرن ایجاب میمدلهای پیشنهادی برای خاک و وجود نرم

 این موضوع مطرح نمائیم. 

                                                                                                                                              

4- Polypropylene 
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ت بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری و کاهش نظر به اینکه تحقیقات و مطالعات وسیعی جه

های مصنوعی مانند ژئوگرید یا کنندهای یا رسی با استفاده از مسلحنشست پی بر روی خاک ماسه

ژئوتکستایل )به صورت  و قرارگیری آرایش ةژئوتکستایل انجام شده است. لذا برای ارزیابی تاثیر نحو

 plaxisتوان با استفاده از نرم افزار می پی، ظرفیت باربری بعدی بر روی دونواری ( در حالت  پیوسته و

 مدلسازی مورد نظر را انجام داد.

و از مدل به عنوان مدل رفتاری مصالح خاکی  دراین تحقیق ازمدل رفتاری موهر کولمب

 ها استفاده خواهد شد.کنندهبرای مسلحاالستوپالستیک 

 

 تحقیقی ها فرضیه -1-4

 برد.قاومت کششی خاک را باال میژئوتکستایل محضور  -

 خاک همگن فرض شده است. -

 باشد.ها به صورت استاتیکی میبارگذاری -

 

 اهداف تحقیق -1-5

ها به منظور افزایش مقاومت مجموعه حاصل از خاک و ژئوسنتیکتسلیح خاک با استفاده از 

به طوری که  باشد.ئوتکنیک میژتسلیح و بویژه افزایش مقاومت کششی آن، یکی از مسائل مهم در حوزه 

 ها در دو دهۀ اخیر استفاده از خاک مسلح پیشرفت وسیعی داشته است که با در نظر گرفتن این پیشرفت
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Abstract:  

Today soil modification is employed as an effective and economical method for the 

increase of the resistence of the bulk of soil masses.The method of soil modification for the 

sake of low cost,easy implementation , and its great effect on improvement of soil 

attributes is considered as an applicable method for modification of soil. Efficiency of soil 

modification method in giving useful and practical procedures in different projects has 

caused this knowledge to place itself within the genetic engineering and as an effective 

dependeable technique in modification and stabilization of soil layers as well as increase in 

Bearing capacity, Shear strength and decrease of subsidence , in stabilization of surface 

floor , bulk wark and surfacing is used. Due to weakness of Shear strength, uselessness of 

soil against tractive forces ,Till now different elements are used for compensation of 

weakness in soil components.among these elements are polymeric yarn.this research has 

tried to study freightage capacity of soil before Geotextile by considering conditions such 

as presence or absence of Overburden, proper depth for placing Geotextile layer 

proportional to foundation width ,optimum distance for vertical distance of Geotextile 

layers from each other and optimum depth for consolidation in laboratory atmosphere and 

software modeling is used for studying result of the experiments. and curve charts which 
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adding this modifier on the Bearing capacityof  steady sandy soil 

Keywords: Bearing capacity, Geotextile 
 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 

Department of Civil Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

M.Sc. in Geotechnical Engineering 

 

Title: 

Experimental Modeling of Foundation on the Geotextile 

 

Supervisor: 

Ahad Ouria (Ph. D) 

Advisor 

Taher Baher Talari (M.Sc)

 

By: 

Asghar Dustdar Mahmudabad 

September – 2014 

 

 


	Word Bookmarks
	OLE_LINK199
	OLE_LINK200


