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  فنی و مهندسیي دانشکده

  مهندسی عمرانگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  ژئوتکنیکگرایش  مهندسی عمراني در رشته

  

  عنوان:

  مقیاس فیبر هاي پلیمري بر روي رفتار برشی خاك بررسی اثر

  

  :راهنما استاد

  دکتر احد اوریا

  

 :مشاور استاد

  مهندس طاهر باهر طاالري

  

 :پژوهشگر

 سید محمد حسین درستکار

  

  1396 تابستان



 

 

  

  ید محمد حسینس: نام                  درستکار   :دانشجو خانوادگی نام

  بررسی اثر مقیاس فیبرهاي پلیمري بر روي رفتار برشی خاك :نامهپایان عنوان

  مهندس طاهر باهر طاالرير: مشاو استاددکتر احد اوریا                                          : راهنما استاد 

  ژئوتکنیک :گرایش      مهندسی عمران: رشته        کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  فنی و مهندسی: دانشکده         اردبیلی محقق :دانشگاه

  105 ات:صفح تعداد      26/06/96: دفاع تاریخ

  :چکیده

ساخت و ساز و محدود بودن خاك بستر و به دلیل افزایش ها به دلیل سست هاي اخیر بهسازي خاكدر سال

 هاي بزرگ در محل اکثرا براي ساخت و ساز موجود هايخاك.هاي مناسب مورد توجه قرار گرفته استشدن زمین

در مهندسی عمران بر بنا ساخت صورت گیرد. بنابراین باید تغییراتی در راستاي بهسازي خاك  ،دباشنمناسب نمی

کم و  هاي دیفرانسیلی در اثر مقاومت برشیمستعد نشستچرا که خاك ،روي خاك ضعیف بسیار خطرناك است

ها هسازبستر هاي استفاده شده در ایداري و افزایش مقاومت برشی خاكاین پالوه برعباشد.تراکم پذیري باال می

الیاف پلیمري باشد، که هاي مرسوم براي بهسازي خاك میی دارد.مسلح کردن خاك یکی از روشاهمیت به سزای

 FRP ا با الیاف خاك ر در این پژوهشرو  از این.گرددتواند به عنوان یک گزینه در این خصوص مطرح می

هاي مقاومتی خاك مسلح از وریم.به منظور به دست اوردن پارامترادست میو توده ي خاکی همگن بهمخلوط،

اي با اندازه و زمایش سه محوري از نوع زهکشی شده تحکیم یافته بر روي سه اندازه مختلف دانه بندي خاك ماسهآ

توان ها میآمده از آزمایشدستبندي نتایج بهخالصه از جمعاند.به طور انجام داده شدهدرصد وزنی ثابت الیاف 

  است.افزایش یافتهدر حالت کلی مقاومت برشی خاك مسلح نسبت به غیرمسلح استنتاج نمود که،

  ، خاك مسلح، ماسه، مقاومت برشی خاكFRPاصالح خاك، الیاف پلیمري  ها:واژهکلید
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  فهرست مطالب

  فحهص  شماره و عنوان مطالب

  

 کلیات پژوهشفصل اول: 

  2  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 1

  3  ......................................... ................................ ................................ ................................   قیتحق تیاهم و ضرورت- 2- 1

  3  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش اهداف- 3- 1

  4  ........................................................... ................................ ................................ ................................ قیتحق يوهیش- 4- 1

  4  ................................................. ................................ ................................ ................................   مطالب يارائه بیترت- 5- 1

  فصل دوم: مبانی نظري پژوهش

  6  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 2

  6  ..................................... ................................ ................................ ................................ ................................   خچهیتار- 2- 2

  7  ............................................................... ................................ ................................ ................................   مسلح خاك - 3- 2

  8  ............................................................ ................................ ................................   مسلح خاك از استفاده يایمزا - 1- 3- 2

  9  .................................. ................................ ................................ ................................   کیژئوسنتت با مسلح خاك - 2- 3- 2

  9  ............................................ ................................ ................................ ................................   ها کیژئوسنتت انواع - 3- 3- 2

  10  ................................................. ................................ ................................ ................................   لیژئوتکستا -1- 3- 3- 2

  12  .............................................................. ................................   یعمران يهاپروژه در ها لیژئوتکستا کاربرد-2- 3- 3- 2

  13  ........................................................ ................................ ................................ ................................   دیژئوگر -3- 3- 3- 2

  15  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   نیممبر ژئو -4- 3- 3- 2

  16  ..................................... ................................ ................................ ................................   هانیژئوممبر کاربرد-5- 3- 3- 2

  17  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   فومژئو -6- 3- 3- 2

  18  ........................................................... ................................ ................................ ................................ ژئونت -7- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   تیژئوکامپوز -8- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................... ................................   یرس پوشش با کیتژئوسنت -9- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ژئوسل - 10- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ژئومت - 11- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   ژئومش - 12- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   پیژئوپا - 13- 3- 3- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................ سریژئواسپ - 14- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   پیژئواستر - 15- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   ژئوآترها - 16- 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................   هاکیژئوسنتت از استفاده مشکالت و ایمزا - 4- 3- 2

2 -4 - FRP   ................................ ................................ ......................................  Error! Bookmark not defined.  

  .FRP   ...........................................  Error! Bookmark not defined يریگشکل و توسعه يخچهیتار - 1- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   تیکامپوز مواد - 2- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................ مریپل - 3- 4- 2

  .FRP   .............................................................  Error! Bookmark not defined يدهندهلیتشک اجزاء - 4- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   دهندهلیتشک افیال اساس بر FRP انواع - 5- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   (GFRP) ياشهیش افیال -1- 5- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   (CFRP) یکربن افیال -2- 5- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   (AFRP) يدیآرام افیال -3- 5- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................   دیتول ينحوه اساس بر FRP مختلف اشکال - 6- 4- 2

  .FRP   ................................ .....................................  Error! Bookmark not defined محصوالت انواع - 7- 4- 2

  .FRP   ................................ ....................................  Error! Bookmark not defined از استفاده يایمزا - 8- 4- 2

  .FRP   ..............................................................  Error! Bookmark not defined یکیمکان اتیخصوص - 9- 4- 2

  فصل سوم: مواد و روشهاي پژوهش

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................ ................................   مقدمه - 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   یمصرف مصالح یمعرف - 2- 3

  .A ................................ ....................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك مشخصات - 1- 2- 3

  .B   ................................ ....................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك مشخصات - 2- 2- 3

  .C   ................................ ....................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك مشخصات - 3- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................   استفاده مورد FRP يمریپل افیال مشخصات - 4- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   خاك يبنددانه شیآزما - 3- 3

  .A   .................................................  Error! Bookmark not defined ي نمونه خاك يبندنهدا شیآزما- 1- 3- 3

  .B   ................................................  Error! Bookmark not defined ي نمونه خاك يبنددانه شیماآز - 2- 3- 3

  .C   ................................................  Error! Bookmark not defined ي نمونه خاك يبنددانه شیآزما - 3- 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   كخا خشک مخصوص وزن نییتع شیآزما - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................... ................................   :آزمایش روش- 1- 4- 3
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  .A :   ................................ .....................................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك- 2- 4- 3

  .B :   ................................ ....................................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك - 3- 4- 3

  .C :   ................................ ....................................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك - 4- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   يمحور سه شیآزما - 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   مقدمه - 1- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   شیآزما روند- 2- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................   سیانگل کشور ساخت يمحور سه دستگاه- 3- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ :يمحور سه شیآزما انواع - 4- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   :شیآزما اساس - 5- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   نمونه کردن درست ينحوه - 6- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   شیآزما انجام ينحوه- 7- 3

  فصل چهارم: نتایج و نمودارها

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................ ................................   مقدمه - 1- 4

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   يمحور سه دستگاه  يها شیآزما جینتا - 2- 4

 !A  ....  Error نوع خاك مسلح ریغ ينمونه يرو بر يمحور سه شده یزهکش يافتهی میتحک شیآزما جینتا - 3- 4

Bookmark not defined.  

 !B  ...  Error  نوع خاك مسلح ریغ ينهنمو يرو بر يمحور سه شده یزهکش يافتهی میتحک شیآزما جینتا - 4- 4

Bookmark not defined.  

 !C  ...  Error  نوع خاك مسلح ریغ ينمونه يرو بر يمحور سه شده یزهکش يافتهی میتحک شیآزما جینتا - 5- 4

Bookmark not defined.  

A  نوع خاك افیال با شده مسلح يهنمون يرو بر يمحور سه شده یزهکش يهافتی میتحک شیآزما جینتا - 6- 4

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

B  نوع خاك و افیال با شده مسلح ينمونه يرو بر يمحور سه شده یزهکش يافتهی میتحک شیآزما جینتا - 7- 4

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

C  نوع خاك و افیال با شده مسلح يهنمون يرو بر يمحور سه شده یزهکش يهافتی میتحک شیآزما جینتا - 6- 4

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not:ها خاك يرو بر مسلح ریغ و مسلح حالت دو از آمده ستد به جینتا ينمودارها - 7- 4

defined.  

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   خالصه - 1- 5

  .A  ....................  Error! Bookmark not defined نوع خاك ياههننمو يرو بر هاشیآزما جینتا یبررس - 2- 5

  .B  .....................  Error! Bookmark not defined نوع خاك يهانمونه يرو بر هاشیآزما جینتا یبررس - 3- 5
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  .C  .....................  Error! Bookmark not defined نوع خاك يهاهنمون يرو بر هاشیآزما جینتا یبررس - 4- 5

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   جینتا يبندجمع و بحث - 5- 5

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................ ................................   کاربرد - 6- 5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   يریگجهینت - 7- 5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   :وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   :مآخذ و منابع فهرست
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  هافهرست جدول

  صفحه  شماره و عنوان جدول

  

 Error! Bookmark not  .........  ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت(یکیژئوسنتت يهافرآورده نینماد عالئم: 2- 1 جدول

defined.  

 Error! Bookmark  )11 ص ،1386همکاران، و یگیابیدر( پرکاربرد يها FRP یکیمکان مشخصات: 2-2جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   استفاده مورد افیال مشخصات: 1-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................  الک روش به خاك يبنددانه به مربوط محاسبات: 2-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................  الک روش به خاك يبندهدان به مربوط محاسبات: 3- 3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................  الک روش به خاك يبنددانه به مربوط محاسبات: 4- 3 جدول

 A..........  Error! Bookmark not نوع خاك يرو ینسب يتهیدانس شیآزما از آمده دست به ریمقاد: 5- 3 جدول

defined.  

 B  ........  Error! Bookmark not نوع خاك يرو ینسب يتهیدانس شیآزما از آمده دست به ریمقاد: 6-3  جدول

defined.  

 C  ..........  Error! Bookmark not نوع خاك يرو ینسب يتهیدانس شیآزما از آمده دست به ریمقاد: 7- 3 جدول

defined.  
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  هافهرست شکل

  صفحه  شماره و عنوان شکل

  

  11  ................... ................................ ................................   (Shukla & Yin, 2006) دهشبافته لیژئوتکستا: 1-2 شکل

  11  ..................................................... ................................   (Shukla & Yin, 2006) بافتیب لیژئوتکستا: 2-2 شکل

  11  .................................................... ................................   (Shukla & Yin, 2006) گردبافت لیژئوتکستا: 3-2 شکل

  13  .............................................. ................................   (Shukla & Yin, 2006) محوره تک یقالب دیژئوگر: 4- 2شکل

  14  ................................................ ................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( محوره دو یقالب دیژئوگر: 5- 2شکل

  Shukla & Yin, 2006) (   ................................ .......................................................  14  شدهبافته دیژئوگر: 6-2 شکل

  14  ............................................................ ................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( يوندیپ دیژئوگر: 7-2 لشک

  15  ..................................... ................................ ................................   (Shukla & Yin, 2006) نیژئوممبر: 8-2 شکل

  16  ...................................... ................................ ................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( نیژئوممبر: 9- 2شکل

  18  ......................................... ................................ ................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( ژئوفوم :10-2 شکل

  18  .......................................... ................................ ................................   (Shukla & Yin, 2006) ژئونت: 11-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................   (Shukla & Yin ,2006) تیژئوکامپوز: 12-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   (Shukla & Yin ,2006) ژئوسل: 13-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( ژئوسل: 14- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( ژئومت: 15-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   ) 1390 ش،یستا نیعبدالمت( پیژئوپا: 17-2 شکل

  .FRP   ................................ ...................  Error! Bookmark not defined يشدهخرد یکربن افیال: 18-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ استفاده مورد افیال: 1-3 شکل

  .A   ........................................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك يبنددانه نمودار: 2- 3شکل

  .B   ................................ .........................  Error! Bookmark not defined نوع خاك يبندهدان نمودار: 3- 3شکل

  .C   .......................................................  Error! Bookmark not defined نوع خاك يبندهدان نمودار: 4-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   يمحور سه دستگاه:5- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   افیال با شده مخلوط خاك: 6-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   يمحور سه دستگاه يا ماسه ينمونه: 7-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   شده یزهکش ي افتهی میتحک يهنمون :8- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........ياهخمر صورت به يبارگذار اثر بر شده ختهیگس يهنمون: 9-3 شکل
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 مسلح ریغ يهنمون يبرا لوپاسکالیک100 يهجانبههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش ارنمود: 1-4 شکل

A ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 حمسل ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک200 يهجانبههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 2-4 شکل

A ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 يجانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 3-4 شکل

A ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .A  ...............................  Error! Bookmark not defined نوع خاك مسلح ریغ ينمونه موهر ریدوا: 4-4 شکل

 A  .......  Error! Bookmark not نوع خاك مسلح ریغ يهنمون کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 5-4 شکل

defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک100 يجانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یحرافان تنش نمودار: 6-4 شکل

B   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک200 يجانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 7-4 شکل

B   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 يجانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 8-4 شکل

B   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .B  ...............................  Error! Bookmark not defined نوع خاك مسلح ریغ يهنمون موهر ریدوا: 9-4 شکل

 B  ....  Error! Bookmark not نوع خاك مسلح ریغ يهنمون کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 10-4 شکل

defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک100 جانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد اب یانحراف تنش نمودار: 11-4 شکل

C   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک200 جانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 12-4 شکل

C   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 مسلح ریغ ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 جانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 13-4 شکل

C   ................................ ................................ ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .C  .............................  Error! Bookmark not defined نوع خاك لحمس ریغ ينمونه موهر ریدوا: 14-4 شکل

 C  ....  Error! Bookmark not نوع خاك مسلح ریغ ينمونه کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 15-4 شکل

defined.  

 شده مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک100 جانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 16-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   افیال با

 شده مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک200 جانبهههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 17-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   افیال با

 شده مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 جانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 18-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   افیال با

  .A  ...........  Error! Bookmark not defined نوع خاك و افیال با شده مسلح ينهنمو موهر ریدوا: 19-4 شکل



 ح

 !A  ......................  Error نوع خاك اف،یال با شده مسلح يهنمون کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 20-4 شکل

Bookmark not defined.  

 مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک100 يهجانبههم تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 21-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

 مسلح يمونهن يبرا لوپاسکالیک200 يجانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 22-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

 مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 يجانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 23-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

  .B  ...........  Error! Bookmark not defined نوع خاك و افیال با شده مسلح ينمونه موهر ریدوا: 24-4 شکل

 !B  .......................  Error نوع خاك اف،یال با شده مسلح ينمونه کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 25-4 شکل

Bookmark not defined.  

 مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک100 يهجانبهمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 26-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

 مسلحي هنمون يبرا لوپاسکالیک200 يجانبههمه تنش اب شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 27-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

 مسلح ينمونه يبرا لوپاسکالیک300 يجانبههمه تنش با شکل رییتغ درصد با یانحراف تنش نمودار: 28-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................ ................................   افیال با شده

  .C  ...........  Error! Bookmark not defined نوع خاك و افیال با شده مسلح ينمونه موهر ریدوا: 29-4 شکل

 !C  .......................  Error نوع خاك اف،یال با شده مسلح ينمونه کرنش درصد با یانحراف تنش نمودار: 30-4 شکل

Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در A ي نمونه خاك یداخل اصطکاك ي هیزاو يسهیمقا):  31-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در A ي نمونه خاك یچسبندگ بیضر يهسیمقا):  32-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در B ي نمونه خاك اصطکاك يهیزاو يسهیمقا):  33-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در B ي نمونه خاك یچسبندگ بیضر يسهیمقا):  34-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در C ي نمونه خاك اصطکاك يهیزاو يسهیمقا):  35-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

افیال با شده مسلح و مسلح ریغ حالت دو در C ي نمونه خاك یچسبندگ بیضر يسهیمقا):  36-4(  شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

  



 ط

 
 



١ 

  

  ل اول:فص

  شکلیات پژوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢ 

  

 
 

  مقدمه -1-1

این  گیرد.ترین عنصر مورد استفاده قرار میهاي ساخته شده توسط بشر، خاك به عنوان اصلیدر تمامی سازه

با ورود علم  ترین مصالح از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است.عنصر طبیعی به عنوان ارزانترین و در دسترس

دو  ه استوار است، کاربرد مهندسی خاكه بر علوم دیگري نظیر مقاومت مصالح و تجربیات گذشتمکانیک خاك ک

ها، خاك به عنوان مصالح غالب هاي مختلف نظیر سدهاي خاکی و خاکریز، به صورتی که در سازهاست شدهچندان 

وانند به راحتی رفتار و عملکرد تامروزه مهندسین با استفاده از علم مکانیک خاك می گیرد.مورد استفاده قرار می

 بینی و در صورت نیاز به رفع مشکالت و موانع آن بپردازند.ها را در برابر بارهاي وارده پیشخاك

ي طرح، برداري در طول دورههاي خاکی، پایداري بلند مدت و قابلیت بهرههاي سازهبه دلیل زیاد بودن هزینه

گیرند، باید داراي خصوصیاتی باشند می ها مورد استفاده قرارکه در این سازهاهمیت بسزایی دارد.از این رو مصالحی 

مقاومت خاك تاثیر قابل توجهی در روش طراحی دارد.بهبود مقاومت برشی  که بتوان اهداف طرح را بدست آورد.

  رد توجه بوده است.و ... همواره موهاخاك به منظور افزایش ظرفیت باربري، پایداري شیروانی خاکی، پایداري تونل

، رایش تصادفی الیاف شیشهآاي شنی تقویت شده با سیمان و با هباعنوان خواص شیمیایی خاكاي الهدر مق

اي بر سی میزان و نوع ارایش الیاف شیشهبرر، و همکاران در کشور ترکیه صورت گرفته شکه توسط اقاي علی آت

مده با افزایش آبا توجه به نتایج به دست  رار گرفته است.روي خواص شیمیایی خاك شنی با سیمان مورد بررسی ق

 . ) Ateş، 2016( دمقاومت دست پیدا کر وزنی میتوان به حداکثر % 3تا اي الیاف شیشه

، بر اساس تحقیقات بر روي مقاومت و رفتار مکانیکی خاك رس تثبیت شده با الیاف پروپیلین کوتاه و سیمان

زمایش برش مستقیم به این نتیجه آو با استفاده از  وزنی مختلف براي فیبر و سیمان نمونه با درصد هاي 12بر روي 

زمایش مقاومت آو در  سیمان باعث افزایش مقاومت برشی شدهو بدون شدهه الیاف در هر دو خاك سیمانیرسیدند ک

 . )(tang and et al , 2002  باشیممی هسختی مواج صور نشده با کاهشي محفشار

عواملی چون اصطکاك  مکانیکی تحت تاثیر ه و خواصالیاف در خاك سیمانی و غیر سیمانی متفاوت بودرفتار 

  . shao sheng)، 2007 ( است سطح تماس موثر و... قرار گرفته ،میزان تنش نرمال روي الیاف، هادانه
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این مقاله  ا انجام داده اند.شده با الیاف رو همکاران شبیه سازي عددي رفتار شن و ماسه تقویت  یواکومار بابوس

نتایج نشان  دهد.اند را نشان میماسه که با الیاف سخت تقویت شده زمایش سه محوري در شن وآحاصل از  نتایج

، 2008( شودمی یمقاومت خروج افزایشو  د دارد که مانع توضیع فشار موضعیمکانیزمی وجو، می دهد

Sivakumar babu and et al( .  

ها به نآ اران رفتار یک نمونه خاك رس مسلح شده با ژئوتکستایل را مورد بررسی قرار داده اند.و همک ورزادن

زمایش سه محوري آه از هاي ژئوتکستایل و رطوبت خاك با استفادالیه تعداد، بررسی تاثیر تراکم نسبی

مقاومت نهایی کاهش و تغییر  ،دهد که با افزایش رطوبته نشان میپرداختند.نتایج براي دو نمونه مسلح شده و نشد

  . )noorzad and et al، 1379( در حالت گسیختگی افزایش می یابد شکل محوري

  ضرورت و اهمیت تحقیق-1-2

هاي اخیر بیش از یک میلیون متر مربع ژئوتکستایل براي مسلح کردن خاك مورد استفاده قرار گرفته در سال

فیبر  وجود دارد. ...ي پایین واالستیسیته ، مقاومت و مدول، خزشاست. در ارتباط با زئوتکستایل مشکالتی چون

ي مهندسی سازه معرفی شده است و همچنین میتواند در کربن تقویت شده پلیمري بیش از دو دهه پیش در رشته

 . ) 2013( توفیق و همکاران، ژئوتکنیک مورد استفاده قرار گیرد مهندسی 

ي باشد.به این صورت که در ناحیهها میود تغییرات تنش در الیه ، وجهاي مسلحیکی از نقاط ضعف خاك

از مقاومت مسلح کننده الیه بین دو نزدیک به مسلح کننده، مقاومت توده زیاد و به تدریج با حرکت به سمت وسط 

توان این هاي مسلح کننده میمسلح با مقاومت باال، در بین الیه كدر صورت استفاده از یک خا شود.آن کاسته می

  .)2013(مالیاکال،  تغییرات را کاهش داد

 اهداف پژوهش-1-3

شده پرداخته  ) FRPمقاومت برشی خاك مسلح شده با الیاف پلیمري ( پارامترهاي در این تحقیق به بررسی 

بت به خاك غیر الیی نسرشی باآید که داراي مقاومت بمیالط خاك والیاف خاك مسلح همگنی بدستبا اخت است.

 باشد.سلح میم

به عنوان خاك پر کننده در بین  FRPیکی از کاربردهاي این تحقیق استفاده از خاك مسلح با الیاف پلیمري 

 باشد.ها و بهسازي خاك بستر میهاي ژئوسنتتیکالیه
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 ماندههاي دیگر، در این تحقیق از دور ریزها و باقینسبت به مسلح کننده FRPبا توجه به گران بودن الیاف 

  .شده استها استفاده هاي مقاوم سازي سازههاي الیاف از پروژهي ورقبرش خورده

  ي تحقیقشیوه-1-4

-زمایش سه محوري تحکیمزمایش سه محوري استفاده شده است. آبه منظور تعیین مقاومت برشی خاك از ا

براي انجام آزمایش از  اند.انجام شده مترمیلی 76متر و ارتفاع میلی 38هایی با قطرشده بر روي نمونهي زهکشییافته

را با اضافه کردن  خاكاست. متر استفاده شدهمیلی 10ي مختلف و الیافی با طول اي با سه اندازه دانهخاك ماسه

 کنیم.مخلوط می % 1/0و با درصد وزنی  FRPمقداري رطوبت با الیاف 

  ي مطالبترتیب ارائه-1-5

 ي تحقیق بیان شده است.نامه، ضرورت و اهمیت، اهداف و شیوهیانمبانی پا فصل اول به طور خالصه

 هاي تسلیح پرداخته شده است.ي خاك مسلح و روشفصل دوم به بررسی تاریخچه

  بررسی مواد و روش انجام آزمایشات اختصاص پیدا کرده است. فصل سوم به

  فصل چهارم، نمودارها و نتایج پژوهش آورده شده است.

  است. گیري پرداخته شدهبه تحلیل نتایج و نتیجهفصل پنجم نیز 



۵ 

  

  

  

  

 

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش

 

 

 

 



6  

 

 

 

 مقدمه -2-1

ها به خصوص خاك مسلح هاي قابل توجهی در تمامی زمینههاي اخیر مهندسی ژئوتکنیک پیشرفتدر سال

و از لحاظ هزینه با سایر  للت غیر مسلح فضاي کمتري را اشغاهاي خاك مسلح نسبت به حاسازه داشته است.

نیروي کار ماهر در اجرا و فراوان بودن مصالح به  نیاز نبودن سهولت در انجام کار،  د.نباشها قابل رقابت میروش

هاي ارتباطی و همچنین نیاز به تثبیت ها و راهي روز افزون جادهقابل استفاده در خاك مسلح، با توجه به توسعه

 کند.اهمیت این روش را براي ما روشن می. ..هاي ناپایدار وشیب

  تاریخچه-2-2

ي مصالحی با جنس متفاوت با خاك پایه و با هدف بهبود کیفیت ها به وسیلهها براي تسلیح خاكاولین تالش

تثبیت  ها که برايهاي کوچک و مانند آنهاي درخت، بوتهاین مصالح عبارت بودند از :کنده .ه استخاك انجام شد

مدن آ ت خاك تغییر نموده و با به وجودي تثبیرفتند.با گذشت زمان نحوههاي باتالقی به کار میها و خاكمرداب

پارچه به وجود ها بستري یکشدند و با آنهاي سیستماتیک، الوارهاي یک شکل و یک اندازه به هم بسته میروش

  آمد.می

اولین بار از  1926اداره راه کارولیناي جنوبی در سال داشته است.ي تسلیح خاك ضعیف تا به امروز ادامهایده

ها ابتدا پارچه را بر روي اساس خاکی اولیه قرار نآ.  )  schofield , 1968(  پارچه براي تسلیح راه استفاده نمود

ن این ریختند.محققیاي نازك از ماسه میشد و سرانجام روي آن الیهدادند و سپس بر روي آن قیر داغ ریخته میمی

نتایج کلی  منتشر نموده و در آن هشت آزمایش محلی مجزا را شرح دادند. 1935اداره نتایج کارشان را در سال 

ها هاي معمول در راهها و خرابیها باعث کم شدن تركها در وضعیت خوبی هستند و پارچهن بود که راهحاکی از آ

  است که امروزه با آن آشنا هستیم  بوده آمد عملکرد مسلح کنندگیاین پروژه پیش در اند.شده

 . ) 1390(عبدالمتین ستایش، 



7  

 خاك مسلح -2-3

 عنوانباال به مصالح ساختمانی مرکبی است که در آن، عناصر داراي مقاومت کششی  واقع درخاك مسلح 

  . )1379نورزاد، ( گیرندیمعامل تسلیح در توده خاك قرار 

شوند. یمشبکه، الیاف و ... هستند که از فلزات یا الیاف مصنوعی ساخته به شکل میله، نوار،  هاکنندهمسلح 

 شودیمي آن حاصل دهندهیلتشکمواد  تکتکسازي خواص ینهبهخاك مسلح ماده مخلوطی است که از ترکیب و 

(Yetimoglu, 2005) .  

 صورت در آنکه  استچسبندگی و اصطکاك بیشتر افزایش هدف از افزودن این عناصر مقاوم به خاك 

از  هاخاكیابد. استفاده از اجزاي مقاوم کششی جهت افزایش مقاومت و ظرفیت باربري یمخواص مکانیکی بهبود 

نی تحول یدال مهندس و آرشیتکت فرانسوي با معرفی خاك مسلح، باوي بسیار دور متداول بوده و هنري هازمان

  . (Vidal, 1969)  نوین در این زمینه گردید

یمرهاي پلیوارهاي نگهبان استفاده شد. در ابتدا ویدال استفاده از داك مسلح اولین بار در ساخت خ فناز  

یمرها مسلح شده بود پس از پلاولین دیوار آزمایشی که با این  1966حاوي الیاف شیشه را توصیه نمود. اما در سال 

ها بود، موجب يباکتري حملهمحصول و ناشی از ضعف شیمیایی  ظاهراًیخت. این گسیختگی که فرورگذشت ده ماه 

ي خاك مسلح متداول شود. ولی هاسازهي فوالدي زنگ نزن و آلومینیومی در هاکنندهگردید که استفاده از مسلح 

تجربیات نشان داد که این فلزات نیز عملکرد مطلوبی نداشته و داراي مقاومت کافی در مقابل خوردگی نیستند، 

  . )Vidal, 1969( ي باالیی خواهد داشتینههزوالد زنگ نزن ضمن اینکه استفاده از ف

یابد و مقاومت نهایی نمونه و تغییر شکل محوري در حالت گسیختگی افزایش می، با افزایش تراکم نسبی

-مقاومت نهایی نمونه غیر مسلح می هب هنسبت مقاومت نهایی که به عبارتی نسبت مقاومت نهایی نمونه مسلح شد

  . ) noorzad، 2010(یافته است  افزایش دباش

الیاف توزیع شده به صورت تصادفی در خاك رسی  افزودن يمینهز در تیاکندي و مالیاکال کهاي مطالعه در

 maliakal and، 2013(شود انجام دادند نشان داده شد که الیاف باعث افزایش تنش گسیختگی می

thiyvakkandi ( .  

تحکیمی و افزایش تراکم پذیري و پیش فشار کاهش  باعث الیاف که دادند نشان همکاران و استبرق همچنین

  . )stabragh and et al، 2013(شود زاویه داخلی خاك می
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انجام شد بیان  همکاران و کو توسط شانگهاي چسبنده خاك مقاومتی هاي پارامتر روي کهاي مطالعه در

د ندهمی کاهش را خاك چسبندگیضریب ولی  افزایش ار خاك داخلی اصطکاك زاویه گندم کاه الیاف که گردید

)2013 ،Qu and et al( . 

  . )shao، 2014(یابد می افزایش الیاف توسط آن سازي مسلح با ايماسه خاك برشی مقاومت

 افزایش نیز را آن پذیري برشی، شکل مقاومت افزایش بر عالوه شل ايماسه به خاك سنتتیک الیاف افزودن

  . )claria، 2016( دهدمی

  مزایاي استفاده از خاك مسلح -2-3-1

ي مزایاي زیر واسطهبهي مختلف مهندسی عمران هاحوزهاز زمان ابداع خاك مسلح، استفاده از آن در 

  ی داشته است:روزافزونگسترش 

ل تر بوده و حمبیش (خاکی که قبال با الیاف مصلح شده) ساختهیشپسرعت ساخت با استفاده از قطعات  - 1

  گیرد.یمی صورت راحتبه هاآن

  هاي مختلف و شرایط خاك متفاوتیبدرشقابلیت کاربرد  - 2

نرم  نسبتاًکه امکان ساخت آن روي خاك يطوربهي حاصل از مصالح مسلح شده، سازهیر بودن پذانعطاف - 3

  نیز وجود دارد.

  .مورداستفادهیر بودن مکانیکی مصالح پذشکل - 4

  بلند است. نسبتاًین عامل در سدهایی با ارتفاع ترمهمکه  کاررفتهبهخاك  یی در حجمجوصرفه - 5

  .استپذیر یبآسخیلی گران و  معموالًگونه سدها که یناحذف سرریز اختصاصی در  - 6

جات و به حداقل رساندن تغییرات موجود در خواص این ها در کارخانهنهمگن بودن مصالح به علت تولید آ- 7

  مصالح.

  نی این مصالح با توجه به وجود مراکز تولید و فروش متعدد.فراوا- 8

هاي زیست محیطی ناشی از حفاري سیبها با کاهش استفاده از منایع طبیعی و آنزیست محیطی بودن آ- 9

 گیرد.صورت میو استخراج مواد خام استفاده شده در مصالح معادن 

  ت به مصالح طبیعی.ي ساخت، نگهداري، حمل و اجرا نسبتر شدن هزینهکم-10
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از خاك مزیت خاك مسلح به الیاف با توزیع تصادفی، تقویت خاك در تمام جهات و حذف صفحات ضعیف 

ي اصلی الیاف در مقابل تغییر شکل برشی، بسیج مقاومت کششی در برابر یفهوظ. در این نوع خاك مسلح، باشدمی

کل کش آمدن (افزایش طول)، لغزش یا پاره شدن تواند به شیم العملعکس. این است شدهاعمالتنش کششی 

  . (Maher &Gray, 1990) الیاف بروز کند

  خاك مسلح با ژئوسنتتیک -2-3-2

هاي ي ژئوسنتتیک از دو بخش ( ژئو ) ، به معناي زمین که به موارد استفاده نهایی از این مصالح در پروژهواژه

به معناي مصنوعی اشاره به این دارد این مصالح  ، )( سنتتیک اك و سنگ داشته و پسوندعمرانی مرتیط با زمین، خ

ها بیشتر پلیمرهاي مصالح مورد استفاده در تولید ژئوسنتتیک شوند.هاي ساخت انسان تولید میمنحصرا از فراورده

ع گرچه از الستیک، پشم شیشه و دیگر مصالح نیز در بعضی مواق شوند.که از نفت خام مشتق میمصنوعی هستند 

  . ) انجمن ازمایش و مصالح امریکا  D35يکمیته (شود براي تولید ژئوسنتتیک استفاده می

یري است که در داخل توده پذانعطافی ژئوسنتتیک عنوانی فراگیر براي توصیف صفحات نازك و طورکلبه

هار فرسایش، ایفاي نقش بندي رطوبتی، میقعاخاك یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلفی مانند جداسازي، 

ممکن است  هاورقهگیرند. در بسیاري از موارد، این یمقرار  مورداستفادهصافی، زهکشی و مسلح سازي و غیره 

ترکیبی از وظایف مذکور را به عهده داشته باشند. خواص فیزیکی و مکانیکی ژئوسنتتیک ها همچون استحکام، 

نسبت به وزنشان باعث به وجود  هاآنمقاومت کششی باالي  ترمهمهمه نفوذپذیري، مقاومت در برابر فرسایش و از 

 .(Shukla & Yin, 2006) ي عمرانی شده است هاطرحي وسیعی از کاربرد این مواد در گسترهآمدن 

 انواع ژئوسنتتیک ها -2-3-3

ارد. اول ساخت عناصر دو مرحله د هاآنشوند. تولید یمي بنددستهروش تولید  بر اساس معموالًژئوسنتتیک ها 

این اجزا جهت ایجاد یک ورقه پیوسته است. ژئوسنتتیک ها به هفت  افتنبتار و نوار از پلیمر، دوم  - خطی مثل رشته

ها و ژئوسنتتیک با پوشش ها، ژئوکامپوزیتژئونتها، ها، ژئوفومستایل ها، ژئوگرید ها، ژئوممبرینگروه اصلی ژئوتک

داراي خصوصیات مخصوص به خود هستند و با توجه به همین  هاگروهاز این  هرکدامشوند. رسی تقسیم می

ي هادسته، شدهاشارهي اصلی هادستهشود. البته عالوه بر یماستفاده  هاآني مختلفی از کارهاخصوصیات در 

  دیگري از قبیل ژئوپایپ ها و ژئوسل ها و ژئووب ها نیز وجود دارند.
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  ژئوتکستایل - 2-3-3-1

شوند. یماسترها ساخته یپلها یا پروپیلنیپلاز مشتقات نفت نظیر  آمدهدستبهایل از الیاف پلیمري ژئوتکست

ي مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک مادهیري هستند که به همراه خاك، سنگ یا هر نفوذپذژئوتکستایل ها منسوجات 

ي خاك مسلح شده با تودهخشند. در یک ي سازه یا سیستم را بهبود بینههزشوند تا عملکرد یا یم کاربردهبه

ازحد، یشبیل ناشی از تنش ژئوتکستاژئوتکستایل، ممکن است ناپایداري به سه صورت رخ دهد: گسیختگی کششی 

ي نکتهیمرها. پلبیرون کشیدگی ژئوتکستایل ناشی از طول گیرداري ناکافی و خزش ناشی از خصوصیات ذاتی 

یري زیاد این پذانعطافبا ژئوتکستایل ها این است که به علت قابلیت  در مورد مسلح کردن خاك توجهقابل

ي خاکی که با هاسازهلذا باید شود، یمي کرنش باالیی ایجاد ترازهادر  هاآنمحصوالت، مقاومت کششی حداکثر 

تحمل یی که متکی بر خاك مسلح شده با ژئوتکستایل هستند قابلیت هاسازهشوند و یا یماین محصوالت مسلح 

 به وجودي کوچک نیروي کششی هاشکلدر تغییر زیاد را داشته باشند. با توجه به این که ي هاشکلنشست و تغییر 

امل وع ی ازیک تواندمی مسئلهنیست، این  توجهقابلآمده در ژئوتکستایل ناچیز بوده و بهبود حاصل از تسلیح خاك 

 در طراحی با ژئوتکستایل باشد. محدودکننده

- بر مبناي نوع فرآیند تولید، ژئوتکستایل شوند.هاي متعارف نساجی تولید میي ماشینها به وسیلهتایلژئوتکس

  بندي نمود:توان به انواع زیر طبقههاي کنونی را می

  1ژئوتکستایل بافته شده- 1

  2بافتژئوتکستایل بی- 2

  3ژئوتکستایل گردبافت- 3

  4ايژئوتکستایل وصله- 4

  

                                                
1-Woven Geotextile 
2-Nonwoven Geotextile 
3-Knitted Geotextile 
4-Stitched Geotextile 
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  (Shukla & Yin, 2006) شدهبافتهل ژئوتکستای :1-2شکل 

 

  

  (Shukla & Yin, 2006) بافتیژئوتکستایل ب :2-2شکل 

  

  (Shukla & Yin, 2006) گردبافتژئوتکستایل  :3-2شکل 
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  عمرانی يهاها در پروژه کاربرد ژئوتکستایل- 2-3-3-2

. در این حالت ژئوتکستایل آب عنوان فیلتر استژئوتکستایل استفاده از آن به يکاربردها ترینییکی از اساس

 یزيرولی از عبور ذرات جامد و سنگ ،دهدو با سرعت کافی از خود عبور می یخوب(و یا هر مایع دیگري را) به

تکستایل ژئو. خاك مسلح شده با شودیجهت تسلیح خاك ژئوتکستایل نیز به میزان باال استفاده م کند.میجلوگیري 

 يهانسبت به خاك یتوجهپیچشی و همچنین ظرفیت باربري به میزان قابلبرشی و ، ازنظر مقاومت کششی

  د.برتري دار یرمسلحغ

از روکش  توانینم یراحتکه داراي خاك با ساختار ضعیف هستند به هاییینجهت احداث جاده بر روي زم

ي از ترك خـوردن آسـفالت . جهت جلوگیرخوردیترك م یراحتها آسفالت بهجاده گونهینآسفالتی استفاده کرد. در ا

از مسلح کننده ژئوتکستایل اسـتفاده نمـود. ایـن فن تـسلیح  توانیوارده م یروهايبراثر تغییر شکل حاصل از ن

مختلف خاك از ژئوتکستایل به میزان وسیعی  هايیهجهت جداسازي ال شود.یکاربرده مموقتی نیز به يهاجهـت راه

ا حدود زیادي وابسته به خاصیت عدم عبور ذرات درشت خاك ضمن عبور سیاالت از . این کاربرد تشودیاستفاده م

مختلف از ژئوتکستایل استفاده  يهادانه با اندازهمختلف سنگ يیهژئوتکستایل است. همچنین جهت جداسازي دوال

خاکی و  هايانییروبه مقدار باالیی موجب افزایش پایداري ش توانیم ها با استفاده از ژئوتکستایل شود.یم

 70ها شد. شیب مجاز یک شیروانی خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل تا حدود همچنـین افـزایش شیب مجاز آن

یک عنوآنخاصیت عبور مناسب سیاالت از ژئوتکستایل موجب شده تا از ژئوتکستایل به .است یرپذدرجه نیز امکان

ژئوتکـستایل  الیهیکها قبل از اجراي سنگ رویه نهایی از ها و پلتونل يبندزهکش قوي استفاده شود. در آب

در سواحل براي جلوگیري از شست و شوي ساحل و  .تا آب را به سمت پایین و آبروها هدایت کند شودیاسـتفاده م

. در این شودیها از ژئوتکستایل استفاده مپیشرفت آب و همچنین جلوگیري از شست و شوي خاك زیـر صخره

. در ساخت پوشانندیبزرگ م يهاساحل قرار داده و روي آن را با صخره يهاتکستایل را بر روي خاكحالت ژئو

 يهاعنوان قالببه توانیاز ژئوتکستایل ها م شود.یسواحل مصنوعی نیز از ژئوتکستایل به میزان وسیعی استفاده م

که سطح موردنظر داراي شیب زیادي است  یهاییزيردر مالت ریزي استفاده نمود. همچنین در بتن یرپذانعطاف

از ژئوتکستایل مانند یک کیسه پهن استفاده کرد. نخستین بار کارن  توانیبراي مهار بتن و جلوگیري از ریزش آن م
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استفاده  یرپذانعطاف يها} از قالبشودیدر ساخت یک سد {که اکنون به نام وي خوانده م 1955ترزاقی در سال 

  . )1383ه، (صدریان زاد کرد

 ژئوگرید - 2-3-3-3

که به صورت باشند می 1قاومت کششی به نام بندهاي مهاي پلیمري متشکل از المانفراوردهژئوگرید ها 

و یا بافته شده  4، پیوندي3تواند از نوع قالبیها میاتصال بند اتصال دارند.به هم   ها2اي منظم و باز در پیوندگاهشبکه

شوند به ترتیب ژئوگرید قالبی، ژئوگرید ها ساخته میدر نتیجه این نوع فرآیندهاي اتصال بند ژئوگریدهایی که باشد.

ي زیر تقسیم بسته به راستاي کشش در حین فرایند تولید به دو دسته شوند.پیوندي و ژئوگرید بافته شده نامیده می

  شوند:می

  شود.رایشی منظم تولید میبا آشده نچي پلیمري پاژئوگرید تک محوره که در اثر کشش طولی ورقه - 1

  شود.ي پلیمري در هر دو راستاي طولی و عرضی تولید میژئوگرید دو محوره که در اثر کشش ورقه - 2

  

  

  (Shukla & Yin, 2006) محورهتک  قالبیژئوگرید  :4-2شکل

                                                
1-Rib 
2-Junction 
3-Extrusion 
4-Bonding 
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 ) 1390(عبدالمتین ستایش،  ژئوگرید قالبی دو محوره :5-2شکل

 

  

 ) (Shukla & Yin, 2006 شده ید بافته ژئوگر :6-2شکل 

  

  

 ) 1390.(عبدالمتین ستایش، ژئوگرید پیوندي  :7-2ل شک
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 ژئو ممبرین - 2-3-3-4

اي، به طور نسبی نفوذ ناپذیر و مصنوعی که از مصالح با نفوذ پذیري پایین ساخته شده تا به اي ورقهفرآورده

تواند ها میمصالح به کار رفته در تولید ژئوممبرین نماید. ب جلوگیريیک حائل، روکش یا آستر از عبور آ صورت

ژئوممبرین به طور مثال در داخل سد رود که، ي حائل زمانی به کار میواژه ها باشد.پلیمري، فیبري ویا ترکیبی از آن

ن در سطح ئوممبریشود که ژي روکش یا آستر در مواردي به کار گرفته میخاکی مورد استفاده قرار گیرد. واژه

  . ) 1390(عبدالمتین ستایش،  مشترك یا روي سطح مصالح به کار رود

ي الستیکی یا هاورقاز  معموالًبسیار پایین هستند و  بانفوذپذیريیر پذانعطافي هامحافظژئوممبرین ها 

  .است بخارهاها یا یالسممانعت از عبور  هاآنشوند و عملکرد اصلی یمپالستیکی ساخته 

شوند. نوع اول ژئوممبرین هاي غلتکی است که مواد مذاب از میان یمن ها به دو نوع کلی تقسیم ژئوممبری

تزریقی هستند که  دهند. نوع دوم ژئوممبرین هايیمکنند و الیه ژئوممبرین را تشکیل یمي چرخان عبور هاغلتک

ي دستگاه تزریق چرخان یلهوسبهها یدهرزینی پلیمري مذاب از میان حدئوممبرین ها با عبور مواد تولید این نوع ژ

 (Shukla & Yin, 2006)  گیرد.یمصورت 

  

  

  (Shukla & Yin, 2006) ژئوممبرین :8-2شکل 
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  ) 1390(عبدالمتین ستایش،  ژئوممبرین :9-2شکل

  

  کاربرد ژئوممبرین ها- 2-3-3-5

ظ است که عمدتاً در سطوح داخلی عنوان آستر و محافکاربرد به کاربردهاي ژئوممبرین، ینترمهم يازجمله

مانع از  ،مقاومت باالي ژئوممبرین در برابر سایش .گیردیمورداستفاده قرار م یرسانآب يهامخازن ولوله ها،کانال

 یساتاز تأثیرات منفی فاضالب بر روي سطوح تأس توانیهمچنین م شود.یم یساتسائیده شدن سطوح این تأس

  . )1383(صدریان زاده،  ها جلوگیري نمودمبرین بر روي آنژئومي یهمربوطه با نصب ال

از ژئوممبرین  توانیبتنی در برابر حمالت شیمیایی خورنده محیط اطراف نیز م يهاجهت حفاظت سازه

 .استفاده نمود

مان به ز مرورو به شودیها جمع مچال قسمت مایع در کف زباله ،هااثر انباشتگی زباله ، درهاچال در محل زباله

جهت جلوگیري از نفوذ  .آوردیرا به وجود م محیطییستو نتایج منفی ز کندیخاك اطراف خود نفوذ م يداخل توده

 همچنین جهت پوشش سطح زباله .دهندیچال را با ژئوممبرین پوشش م جانبی زباله هايیوارهکف و د این مواد،

نامساوي  يهاحاصل از نشست هاييدر برابر ناهموار یخوبهزیرا ب ،از ژئوممبرین استفاده نمود توانیچال نیز م

 .کندیها در این قسمت مقاومت مزباله
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ها همواره از ترکیبی از ژئوممبرین و ژئوتکستایل که درواقع تشکیل یک تونلي جداره يبندجهت آب

ا جهت زهکشی آب به سطح تونل از ژئوتکستایل ر الیهیکدر این کاربرد  .گرددیاستفاده م دهندیژئوکمپوزیت را م

و سپس نماي  دهندیژئوممبرین را جهت جلوگیري از نفوذ آب قرار م يالیهیکو سپس بر روي آن چسبانندیم

 .کنندیبنائی نهایی را اجرا م

باال استفاده  یريژئوممبرین باقدرت نفوذناپذ ، ازشوندیکه براثر رطوبت متورم م ییهاجهت کنترل خاك

ژئوممبرین  نیز از که قدرت کنترل مطلوب آب را جهت جلوگیري از اتالف آن را ندارند یساتیر تأسد .شودیم

 شودیاز هدر رفتن آب جلوگیري م یتوجهو به شکل قابل شودیمحافظ در برابر خروج آب استفاده م يیهعنوان البه

  . )1383(صدریان زاده، 

  ژئوفوم - 2-3-3-6

هاي سبک وزن با یمر نیمه مایع و یک عامل اسفنجی به شکل دال یا بلوكمصالحی که با استفاده از پل

  شود.تخلخل باال تولید می

شوند. ژئوفوم ها در یماستري ساخته یپلیدترین گروه ژئوسنتتیک هستند که اغلب از مواد جدژئوفوم ها 

عایقی در برابر گرما و حرارت عنوان هاي خاکی یا سنگفرش بهشوند و در سازههاي بزرگ و سبک ساخته میقطعه

عنوان عایق آب و گاز نیز عمل کنند، همچنین داراي خواص بارپذیري باال نیز هستند. توانند بهکنند و میعمل می

فرش هاي نرم و سست، سطوح زیرین جاده، سنگهاي بناشده بر روي خاكکاربرد ژئوفوم ها اغلب در زیر سنگچین

هاي گیرند و همچنین در زیر تانکآهن که دائماً در معرض انبساط و انقباض قرار میاههاي رباند فرودگاه، سامانه

  . )1383(صدریان زاده،  (Shukla & Yin, 2006) باشد میدار ذخیره مایعات نوشیدنی خنک و سطوح شیب
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  ) 1390(عبدالمتین ستایش، ژئوفوم  :10-2شکل 

  

  ژئونت - 2-3-3-7

معموالً (هاي موازي با یک زاویه یک ها هستند که از اتصال دو مجموعه از تیركژئونت ها نوعی از ژئوسنتت

اند و این دو رشته با روش ذوب موضعی در نقاط تقاطع به یکدیگر متصل شده) نسبت به هم ساخته90و  60بین 

یر متغمتر متر تا چند سانتیها از چند میلیي سوراخاندازهمتر و میلی 5الی  1ي این نوارها در حدود اندازهشوند. می

سازي دیوارهاي شوند. اغلب براي تسلیح خاك و تقویت و مقاوماتیلن ساخته میاست. تقریباً تمام ژئونت ها از پلی

 د.روناي مایعات و گازها به کار میها و یا براي زهکشی صفحهي شیبیوارهدمحافظت از  مخازنخاکی، زیرسازي 

(Shukla & Yin, 2006)  

  

  (Shukla & Yin, 2006)ژئونت : 11-2شکل 
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Abstract: 

     In recent years, the improvement of soils due to the loose soil of dams and large 

structures due to the increase in construction and limitation of suitable land have been 

considered. Soils in the area are often not suitable for construction, especially large dams 

and structures, so there needs to be some changes to improve soil. Construction of dams 

and other structures in civil engineering is very dangerous on poor soils because the soil is 

susceptible to differential settling due to its low shear strength and high compressibility. In 

addition, the stability and increased shear strength of the soils used in the structure of the 

earth's dam is also important. Therefore, it is necessary to improve soil resistance 

properties such as bearing capacity and shear strength (c, ø). This study examines the 

parameters of the FRP fibr reinforced polymer soil. The main purpose of soil improvement 

is to study the role of arboreal fibers on the shear behavior of the soil. For this purpose, the 

fibers are mixed with a specific weight and size with three types of sandy soil, mixed with 

different grain size, and then loosely tested The triaxial is where the test results indicate an 

Increase the internal friction angle and shear strength of the soil by minimizing soil grains 

in armed state. 
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