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 خالصھ
 

مناطق بیابانی در ایران حدود بیست درصد از کل مساحت کشور را تشکیل داده و 
ھای حمل و  با توجھ بھ لزوم گسترش زیرساخت سیزده استان را در بر می گیرد.

ریلی، گذر از این مناطق با توجھ بھ گستردگی ای و  نقلی در کشور اعم از جاده
ی راھسازی در  رسد. در این مقالھ بھ مشکالت عمده این مناطق ناگزیر بھ نظر می

آھن و صعوبت  ھا بھ سطح جاده و راه ھای ریگ روان، از جملھ ھجوم ماسھ بیابان
و ھای روسازی  رانندگی در این شرایط و نیز نبود مصالح مناسب جھت ساخت الیھ

لزوم انتقال مصالح مناسب از منابع قرضھ از فواصل دورتر و لذا افزایش 
ی ساخت راه در این مناطق، اشاره شده و سپس راھکارھایی نیز مورد بررسی  ھزینھ

  قرار گرفتھ است.
  
 

 ، مالچراھسازیباددی،  تراکم ماسھ، ریگ روان، ژئوتکستایلکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمھ .1

 
ھای ریگ روان، کھ تحت تأثیر حرکت  توپوگرافی خاص  بیابان خواص آب و ھوایی و

ھا  برداری از جاده باشد، اساسا� شرایط ساخت و بھره ھا در اثر باد می ی ماسھ پیوستھ
کند. از آنجایی کھ حدود بیست درصد از مساحت ایران را مناطق  را دچار مشکل می

ھای حمل و نقلی در  یرساختبیابانی تشکیل داده است و با توجھ بھ لزوم گسترش ز
ای و ریلی، گذر از این مناطق با توجھ بھ گستردگی این مناطق  کشور اعم از جاده
 رسد. ناگزیر بھ نظر می

  
 
 ]1[ای بھ مشکالت موجود اشاره.      2
 

ھای  ھایی کھ از مسیر بیابان برداری راه در ھنگام احداث و نیز در دوران بھره
ھا  گیر طراحان و مسئولین محافظ راه ای گریبان مشکالت عدیدهگذرند،  ای می ماسھ

 شود: خواھد شد کھ در زیر بھ شرح برخی از این مسائل پرداختھ می
کمبود آب یکی از مواردی است کھ فرایند اجرای زیرسازی و روسازی را با مشکل  .1

 کند. روبرو می
نماید تا راه  اغلب ضروری میھای دسترسی بھ محل احداث راه اصلی کھ  نبود جاده .2

ی اول، ایجاد یک راه موقت برای دسترسی و مرحلھ  در دو مرحلھ اجرا شود. مرحلھ
 تواند بر روی مسیر اول قرار گیرد. دوم، اجرای راه اصلی کھ می

آالت و نیز نیروی انسانی از کارآیی  در شرایط خاص آب و ھوایی بیابان، ماشین .3
بطوریکھ وجود گرد و غبار و نیز گرمای ھوا، احتراق در الزم برخوردار نیستند. 

کند و کادر اجرایی با کاھش توان فکری و عملی (در  آالت را دچار اختالل می ماشین
 ند.شو مقایسھ با شرایط آب و ھوایی مناسب) مواجھ می
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ھای سست قرار گیرد، امکان لغزش و  چنانچھ خاکریز بستر راه بر روی ماسھ. 4
شوند  ھایی کھ بر ای عبور راه احداث می ھا و نیز خطر ریزش ترانشھ شیبناپایداری 

 زیاد خواھد بود.
ھای در حال حرکت  پوشیده شدن مسیر راه و در نتیجھ بستھ شدن آن از توده .5

 تواند موفقیت و کارایی یک راه بیابانی را تھدید کند. ماسھ، در ھر لحظھ می
خواص مکانیکی مناسب برای بستر، زیر اساس،  نبود مصالح قرضھ با دانھ بندی و. 6

ھا را از نظر اقتصادی با مشکل مواجھ  ی راه، احداث این گونھ راه اساس و رویھ
  .کند می
  
 

 ھای مقابلھ با مشکالت ھا و روش حل راه .3
  

ھا  شود کھ در ادامھ بھ توضیح آن حل اشاره می راه نوعدر این راستا بھ دو 
  پردازیم: می
  
  

 ساخت ی در مرحلھ استفاده از ژئوتکستایل. روش 1.3

  

در این پژوھش سعی بر آن است کھ روشی معرفی شود کھ در آن با استفاده از 
ای موجود در منطقھ ساخت راه بھ شکل  گیری از مصالح ماسھ ژئوتکستایل و بھره

ای موجود در  پذیر باشد. در این روش بدون تثبیت مصالح ماسھ اقتصادی امکان
ی بستر اجرا  بیابان و تنھا با متراکم نمودن آن بھ طریقی کھ گفتھ خواھد شد الیھ

ی بستر را باال  ی ژئوتکستایل مقاومت برشی الیھ شود. در ادامھ با اجرای الیھ می
ی آسفالتی  ای از جنس شن درشت بر روی آن و در نھایت نیز رویھ بریم. سپس الیھ می

  .پردازیم می» استفاده از ژئوتکستایل«یح روش شود. در ادامھ بھ تشر اجرا می
 
 

  اي اجرای بستر ماسھ   1.1.3.

 
ای است، زیرا  ی انجام عمل تراکم خاک ماسھ ترین موضوع نحوه در این مرحلھ مھم

ای بھ علت سست بودن آن ھمواره با کارایی کمی ھمراه است  متراکم کردن خاک ماسھ
ای برخوردار است. بنابراین  اھمیت ویژهی انجام این کار از  و در نتیجھ نحوه

ھای مختلف انجام شده پس از متراکم کردن  ابتدا روش تراکم و سپس نتایج آزمایش
 دھیم. آن را مورد بررسی قرار ی

 بادی دارای نظم مشخصی است.اند کھ تراکم ماسھ: آزمایشات متعدد نشان دادهتراکم

 ]2[آمده است. 1شکل یک نمونھ از نمودارھای تراکم ماسھ بادی در 

  حداکثر چگالی خشک تسبت بھ درصد رطوبت - 1شکل
 

براساس این نمودارھا و نتایج آزمایشات، بیشترین مقدار تراکم خشک             
جایی اھمیت دارد کھ دھد. این موضوع از آنبادی در رطوبت صفر درصد رخ می ماسھ

تراکم چنین خاکی در مناطقی مورد نیاز است کھ رطوبت طبیعی خاک این مناطق در 
ھا با اعمال متری از سطح خاک است. تراکم در این خاک 5/1درصد در عمق  2/0حد 

دھد، کھ با استفاده از غلتک استاتیکی لرزنده ھمراه لرزش رخ مینیروی خارجی بھ
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دانیم ھدف از تراکم، بھبود چگالی خاک از طریق نطور کھ میھما شود.انجام می
خارج کردن آب و ھوا از درون خاک است، کھ این کار با غلبھ کردن بھ نیروی 

ھا بھ یکدیگر نزدیک شود. نھایتا� دانھھا انجام میچسبندگی و اصطکاک بین دانھ

 ]2[گیرد.شده و تراکم خاک صورت می
ھا است و ای اصطکاک بین دانھنھا عامل مقاوم در خاک ماسھز آنجایی کھ تا          

ھا وجود ندارد، لذا باید در راستای عمل تراکم بھ ھیچ نیروی چسبندگی بین دانھ
ھا غلبھ نمود. درطول عمل تراکم نیروی تراکم با اعمال عامل اصطکاک بین دانھ

گردد و ھا میی دانھشود کھ این عمل سبب چینش دوبارهھا منتقل میلرزه بھ دانھ
ھای  دھد. بنابراین تراکم این الیھ با استفاده از غلتکتدریج تراکم رخ میبھ

 ]2[.شود بار عبور غلتک انجام می 6تا  4لرزنده بھ تعداد 
ھا وجود دارد، این آب سبب ایجاد چسبندگی مشخص زمانی کھ آب در البالی دانھ         

ای کاھش ھای ماسھافزایش کشش شده و تراکم در الیھشود، کھ باعث ھا میبین دانھ
 ]2[یابد.می

دھد کھ چگالی زیادتر سبب زیادتر : نتایج آزمایشات نشان میھای مکانیکیویژگی

بادی گردد. ھمچنین مقدار نشست کل در ماسھدرصد می 5/21تا حداکثر  CBRشدن 
مقاومت برشی الیھ  و اصطکاک درصد است.  5/1متراکم نیز بسیار کم بوده و کمتر از 

 ]2[.رودای نیز با افزایش دانسیتھ باال میبین دانھ
ای مورد بحث مدول برجھندگی در خاک ماسھ مدول االستیسیتھ و مدول برجھندگی:

عموما� باال است. در مقاطع خاکبرداری مقدار  گرفتھبراساس نتایج تحقیقات صورت
پس از  اما است. 100خاکریزی کمتر از مگاپاسکال ودرمقاطع  100تقریبا�  آن

یابد. ھمچنین در شرایطی کھ از نیروی لرزه برای بارگذاری مقدار آن افزایش می
شود. مگاپاسکال می 120طور متوسط شود مقدار مدول برجھندگی بھتراکم استفاده می

 ]2[شود تا از تراکم ویبراتوری برای تراکم استفاده شود.این امر سبب می
مگاپاسکال برای  70- 60 ی قابل توجھ آنکھ در طراحی درنظرگرفتن مقدارنکتھ         

ای ی بستر ماسھباشد. نتیجھ آنکھ در اثر استفاده از الیھمدول برجھندگی مناسب می
ی روسازی را درکل کاھش توان ضخامت الیھضخیم با مدول برجھندگی ذکرشده می

 ]2[.1،جدولداد
  

  مقادیر مختلف مدول االستیسیتھ در حالت ھای مختلف تراکم و اجرا - 1جدول 

 

 

 

 
 
  
 

 ي ژئوتكستایل قرار دادن الیھ. 1.1.1.3

 
ی ژئوتکستایل سبب از نظر تئوری حرکت اتومبیل بر روی روسازی راه بدون وجود الیھ

دلیل نبود مقاومت شود، کھ این امر بھبادی میی بستر ماسھ ایجاد خرابی در الیھ
ای و نبود چسبندگی در آن الیھ است. بنابراین استفاده از ی بستر ماسھبرشی الیھ
دھد. این کار از طریق ی نازک ژئوتکستایل این مشکل را بھ شدت کاھش مییک الیھ

قوع تغییر شکل ھای باالتر و نیز جلوگیری از وای از تنش برشی الیھجذب بخش عمده
شود. از طرف ی پایین انجام میی بستر و جلوگیری از انتقال آن بھ الیھدر الیھ

ھای جانبی تغییرشکلی ژئوتکستایل از ای و الیھدیگر اصطکاک بین بستر ماسھ

 ]2[.2،شکلدھدجلوگیری کرده و مقاومت برشی الیھ را افزایش می
 

 
 ی تراکم نحوه

 
 )MPa(ی ماسھ االستیسیتھ الیھ مدول

 
 حالت اجرای بستر

 میانگین حداقل حداکثر
 خشک با تراکم

 لرزه
  

8/114  
  

7/90  
  

5/101  
 

بستر بر روی 
تراکم خشک  مقطع خاکریزی

 استاتیکی
  

9/124  
  

1/106  
  

3/116  
تراکم خشک 
 دینامیکی

  
3/138  

  
4/101  

  
8/120  

 
بستر بر روی 
 تراکم خشک مقطع خاکبرداری

 استاتیکی
  

8/138  
  

1/108  
  

5/130  



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 

  اجرای الیھ ژئوتکستایل - 2شکل

 
ی ژئوتکستایل سبب در عین حال عالوه بر موارد ذکرشده در فوق، الیھ              
ای ای در برابر بستر ماسھی ایزولھ برای محافظت اساس شن و ماسھایجاد یک الیھ

وجھ بھ شرایط میدانی تعیین ی ژئوتکستایل را با تتوان ضخامت الیھشود. میمی

 ]2[نمود.
  
  

  اساسي  اجرای یك الیھ.2.1.3

  

متر در  سانتی 15الی  12شود، بھ ضخامت  این الیھ کھ از مخلوط شن و ماسھ تشکیل می
یک مرحلھ قابل اجراست. توجھ بھ این نکتھ ضروری است کھ تراکم این الیھ بھ کمک 

 ]2[پذیر است. ھای لرزنده یا استاتیکی انجام غلتک
  
 

 اجرای یک الیھ آسفالت سطحی.3.1.3
توجھ داشت کھ قیر مورد استفاده باید مطابق با شرایط محیطی و در اینجا باید 

گراد در طول روز  ی سانتی درجھ 40آب و ھوایی این مناطق باشد تا در برابر گرمای 

گراد در طول شب دوام کافی را داشتھ باشد و مانع از  ی سانتی درجھ -26و سرمای 

  ]2[ین شرایطی شود.ھای آسفالتی تحت چن ھای متداول روسازی ایجاد خرابی
  
  

 برداری ی بھره کارھای مربوط بھ مرحلھ راه.2.3
 

آھن و مسدود  ھای روان بھ سطح جاده یا ریل راه در این مرحلھ بدلیل ھجوم ماسھ
شود تا از  ھا، راھکارھایی ارائھ می شدن و در نتیجھ غیر قابل استفاده شدن آن

 آید.بروز چنین مشکالتی تا حد امکان جلوگیری بعمل 
ھای روان، مسیر راه در  حرکت ماسھ بینی جھت االمکان سعی کرد تا با پیش باید حتی .1

 ]3[ی روان قرار نگیرد. ھای ماسھ جھت حرکت توده
ی  مناسبی با مصالح درشت دانھ و سنگی پوشانده  ھای ترانشھ باید بھ گونھ شیب .2

نشین شدن  ای، از تھ ھای گردابھ شود و شکل مقطع طوری باشد کھ در اثر ایجاد جریان

 ]3[ماسھ بر روی مسیر جاده جلوگیری شود.
ھای مناسب  ھای روان مسیر جاده را مسدود نکنند، یکی از راه برای آنکھ ماسھ .3

این است کھ مقطع جاده بھ صورت خطوط جریانی ساختھ شود تا توده ھای ماسھ بدون 
ھای ریلی  ھ برای راهتوقف از روی آن عبور کرده و بھ سمت دیگر روند، روشی مشاب
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 ]3[.3،شکلباشد دار می ھای کوھان استفاده از تراورس
  

 دار ھای کوھان اجرای تراورس - 3شکل
 
 

ھای  می توان بستر راه را روی خاکریزی قرار داد کھ ارتفاع آن بیشتر از توده .4
ھا  اندازی این توده ای برای تلھ در حال حرکت باشد یا در اطراف مقطع جاده ترانشھ

 ]3[احداث کرد.
ھای کنترل فرسایش بادی ، ایجاد پوشش گیاھی در سطح خاک است. شرط  یکی از روش .5

اصلی موفقیت این روش، انتخاب گیاھی مقاوم بھ محیط است تا بھ سرعت با محیط 
 شور ھاي محیط در و مقاوم بوده سخت، اقلیمی شرایط در کھ ھایی گونھ کاشت سازگار شود.

 براي مناسب محیطی ایجاد باعث کاھد، می خاك از شوري اینکھ بر عالوه کند، رشد خوبی بھ
 حصار عبارتند از: ایجاد منظور این براي مؤثر ھاي شود. روش می گیاھان رشد سایر

پوستھ  اجراي و کردن قرق ،نھالکاری بذر پاشی، خط، طرف دو پوشش گیاھی و زیستی بوم
 ]4[.4،شکلزیستی

  
  یش خاکگیاھی در سطح خاک جھت کنترل فرسا ایجاد پوشش - 4شکل

  
  

توان  ھم  ھای روان (مالچ)، می .ایجاد پوشش مناسب برای جلوگیری از حرکت ریگ6
 .]4[ 4،شکلبصورت نفتی و ھم غیر نفتی (بقایای گیاھان و موانع رسی) اجرا نمود

 
 

 

 

 

 

  مالچ پاشی جھت خلوگیری از حرکت ریگ روان - 4شکل
  
  

ھای اول احداث کارایی  ھای مکانیکی در سال روشکھ تحقیقات نشان داده است             
سال بعد از  5ھای روان دارند ولی بھ مرور زمان تا  قابل توجھی در تثبیت شن

ھای بیولوژیکی در  از طرف دیگر روش .دھند احداث، کارایی خود را از دست می



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 

سال پس از کاشت  5مرور زمان تا ھای ابتدایی، کارایی چندانی ندارند ولی بھ  سال
بنابراین براي كاشتن و نگھداشتن ، رسد  گیاه کارایی آن بھ سطح مطلوب می

ھاي مكانیكي و بیولوژیکی  ھاي شني باید از روش ھاي مختلف گیاھي روي تپھ گونھ
بصورت مكمل  سال اول این دو روش تواما�  5در  بھ ویژهبصورت توام استفاده كرد. 

 ]4[.5، شکلوانند براي كنترل فرسایش بادي بكار گرفتھ شوندت یكدیگر مي
  درصد کارایی کنترل ریگ روان - 5شکل

  

 

 گیری نتیجھ .4

مقالھ با توجھ بھ اھمیت راھسازی اصولی و مطابق با استانداردھای کشور، در این 
برداری از آن  ی ساخت و بھره در مناطق بیابانی و اینکھ مشکالت فراوانی در مرحلھ

سعی شده است تا با مروری اجمالی بر روش ساخت بھ کمک ژئوتکستایل وجود دارد، 
روشی جدید و اقتصادی  را ارائھ کنیم. استفاده از روش مذکور با توجھ بھ اینکھ 

شود و تراکم آن نیز بدون استفاده  ای موجود در منطقھ استفاده می از مصالح ماسھ
ھا نمایان  ی اقتصادی آن را بیشتر از سایر روش جنبھپذیر است،  امکان اضافی از آب

ی ژئوتکستایل نیز مقاومت برشی بستر ساختھ  کند. از طرفی استفاده از یک الیھ می
ی دیگر  نکتھ دھد. ای افزایش می شده با ماسھ بادی را بھ میزان قابل مالحظھ

 ناطق بسیار مؤثر است.ھای متداول این م استفاده از قیر مناسب در کاھش خرابی
علت ھجوم ماسھ بھ سطح راه یا  از آنجاییکھ ساخت راه در مناطق بیابانی بھ         

تواند استفاده از آن را با محدودیت مواجھ کند، بنابراین محافظت  آھن می ریل راه
ھای مختلف از جملھ  از جاده و ریل پس از ساخت نیز ضروری است. استفاده از روش

استفاده از پوشش مالچ نفتی یا غیر از پوشش گیاھی سازگار با منطقھ، استفاده 
نفتی از جملھ رسی، ساخت را در مسیری مناسب و نیز ساخت راه در ارتفاعی باالتر 

توانند در کاھش اثرات مخرب ھجوم ماسھ بھ  از سطح طبیعی منطقھ، ھمگی می
ظھ در این بخش آن است کھ ی قابل مالح نقلی مؤثر باشند. نکتھ و ھای حمل زیرساخت

ھای مذکور در این مقالھ بستگی بھ این امر دارد کھ روش  کارایی ھر یک از روش
مورد استفاده در کنترل ھجوم ماسھ متناسب و سازگار با منطقھ باشد و ممکن است 

 د.ھا در این راستا استفاده شو از ترکیبی از روش
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