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 خالصه

 شياز پ شيب زدانهیر اینرم  یها خاک یضرورت استقرار شالوده بر رو ،یمناسب در مناطق شهر  به ساختگاه يو كاهش دسترس تيجمع شیبا افزا

 اًيها كم بوده، ثان نوع خاک نیها در ا شالوده یباربر تيساز است: اوالً ظرف از دو جهت مشکل يمناطق نياست. احداث شالوده درچن افتهیمود ن

در راستای اصالح و بهبود خواص خاک است.  ناناطمي قابل مؤثرو هایاز روش يکیخاک  حي. تسلباشد ياز حد مجاز م شتريب يپ ریخاک ز شستن

اندر كنش  يكرده است. بررس جادای مسلح خاک هایدر ساخت سازه يعوسي انقالب خاک كنندهبه عنوان عناصر مسلح مریيپل افيد الورو

خاک مسلح است.كارایي سيستم خاک مسلح وابسته به بسيج شدن مقاومت  یسازه ها يعوامل در طراح نیاز مهمتر يکیمسلح كننده  -خاک

 تيدر ظرف لیژئوتکستا یپارامترها ريتأث Plaxis اجزاءمحدود افزارپژوهش بااستفاده از نرم ندرای. باشدمي تسليح ایهاصطکاكي بين خاک و المان

باعث پخش مجدد بار  توانديم حيمطالعات نشان دادكه انجام تسل جیقرارگرفته است. نتا يابیخاک رس مسلح مورد ارز برواقع  يو نشست پ یباربر

 ترکنواختیپخش تنش  کیبه  دنيامر باعث حداقل شدن تمركز تنش و رس نیگردد كه ا هينسبت به حالت اول تریگسترده شده به مساحتاعمال 

 شود. فيضع يرس هایدر خاک یباربر تيظرف شیمنجر به كاهش نشست وافزا توانديم افتهی حيتسل هيناح ریز رد ها. پخش مجدد تنششوديم

 

  .ت اصطکاکی، اندرکنش خاك و المان تسلیح، ظرفیت باربري ونشستخاك مسلح، مقاومکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 .خاک مصالحي است كه به خوبي در برابر فشار و برش مقاومت مي كند اما قادر نيست در برابر نيروهای كششي مقاومت چنداني از خود نشان دهد

يرنداستفاده از گمي قرار خاک توده در تسليح عامل عنوان به كششي مقاومت دارای عناصر آن در كه است مركبي ساختماني مصالح واقع در مسلحخاک

 ازخاک استفاده باشد چسبنده مصالح نوع از منطقه در موجود خاک كه شرایطي در و نيست ميسر همواره مسلح، خاک هایه ساز در ایمصالح دانه

متفاوتي را  مکانيکي رفتار ایدانه هایخاک برخالف چسبنده خاک. گرددمي وژهپر شدن تراقتصادی باعث مرغوب ایدانه مصالح بجای چسبنده

. است موثر خاک توده تقویت در گياهان یا درخت هایریشه كه شده دیده تجربي طور به نيز كهنهایاززمان. دهددرشرایط مختلف از خود نشان مي

 .كندرت یک المان كششي عمل ميصو به و دارد تسليح نقش كاه آن در كه ساختندمي كاه و لگ از باتركيبي را خود هایخانه دور هایزمان از هاانسان

 محدود است شده هامسلحژئوسنتتيک توسط كه اشباع رس خاک بر واقع سطحي هایمطالعات انجام شده برای تعيين ظرفيت باربری ونشست پي          

( ، 1۳99) لي و داوسن ،)1۳91( وداس اسکاتي ،( 1۳91) الو و ميليگان ،( 1۳9۱) ميلر و اینگولد توسط شده انجام دركارهای اطالعات این. باشدمي

 ی( پارامترها1۳۳0( و شين و همکاران )1۳۳۱،مندل و ساه)) 1۳۳3) ( وجود دارند. ساه1۳۳۱( و مندل و ساه )1۳۳3( ، ساه )1۳91گيدو و همکاران )

اولين الیه  قعم نسبت پارامترهای تاثير و دادند قرار بررسي مورد هاآزمایش در را باژئوگرید شده سلحم اشباع رس بر واقع سطحي هایپي يمقاومت
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 تاثير علت به باشندمي باز هایشبکه دارای كه هامسلح كننده قرارگرفتند مطالعه مورد هاالیه عرض نسبت و ها،نسبت عمق كلي تسليح،تعداد الیه

دارند. اگر كمبود مقاومت بيرون كشيدگي  ایدانه هایخاک در بهتری راندمان پسيو مقاومت بسيج و شبکه هایخسورا درداخل خاک ذرات درگيری

 ظرفيت باربری و كاهش نشست مصالح رسي محتمل خواهدبود. شیالمان تسليح درون مصالح رسي جبران گردد، بهبود زیادی درافزا

و مدل  يبررس Plaxisمحدود  هایبرنامه المانازبا ارتفاع متوسط، با استفاده  هایساختمان یبرا هالودهبر رفتار شا تکستایلاندركنش خاک و ژئو         

، (u) يپ ریمسلح كننده تا ز یيباال هیشامل : فاصله ال (RSF)در بهبود عملکرد خاک مسلح ميمختلف سه یرهاياثرات پارامترها و متغ يرسبرشد. یساز

هستندكه در  يمسائل (Df)شالوده  يعمق مدفون شدگ و(h)ح  يسلت یهاهیال ني، فاصله قائم ب(d)ها مسلح كننده ي، عمق كل) (Nح يسلت یهاهیتعداد ال

شده به تواند باعث پخش مجدد بار اعمال ها ميكه انجام تسليح توسط ژئوسنتتيکمطالعات نشان داد  جیتحقيق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتا

شود. پخش تر ميتری نسبت به حالت اوليه گردد كه این امر باعث حداقل شدن تمركز تنش و رسيدن به یک پخش تنش یکنواختدهمساحت گستر

 ضعيف شود. يهای رسدر خاکوافزایش ظرفيت باربری تواند منجر به كاهش نشست تحکيمي ها در زیر ناحيه تسليح یافته ميمجدد تنش

 

 مصالح .2
               یز دانه :  خاك ر            

های مدلوتکستایل كائولينيت به عنوان مصالح ریز دانه در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. بنابر این برای بررسي اندركنش خاک رس با ژئ

در  (USCS)بندی یونيفاید خاک  بر اساس سيستم طبقه ومربوطه تعيين ASTM الزم انجام گردید. خصوصيات خاک بر اساس معيار های استاندارد 

 نشان داده شده است.  1-جدولدر مشخصات خاک زیر شالوده گيرد. ) خاک رس با خاصيت خميری كم( قرار مي CLرده 

 شالودهمشخصات خاك زیر  1-جدول 

 پارامتر CLخاک رس  واحد

 مدل مصالح كلمب -موهر -

 نوع رفتار مصالح زهکشي شده -

KN/m3 5/11 ص خاک وزن مخصو)( usat 

KN/m3 19  وزن مخصوص اشباع)( sat 

KN/m2 10333  مدل االستيسه خاک(E) 

)(نسبت پواسون  1/3 -
 

KN/m2 05  چسبندگي(C) 

)(زاویه اصطکاک  3 -
 

 

 

 المان مسلح کننده:               
ژئوتکستایل مورد استفاده  دهد و هيچگونه سختي خمشي ندارد.ای را انتقال ميبصورت غشاء شبيه سازی شده، كه تنها نيروی درون صفحه عامل تسليح 

محوری مسلح باشد. همچنين سختي   ن و به صورت بافته شده مياتيل آمریکا با جنس پلي conved plasticمحصول شركت  HP570ها به نام  در مدل

در سال  Maharajو  1۳۳۱در سال  sahو  mandalهای  كه این عدد از ميانگين نتایج تحليل نظر گرفته شده استدر  KN/m 1333كننده 

 .مي باشد KN/m 1533تا  KN/m 153 . حدود منطقي عامل مسلح كننده مورد نياز برای مسلح كردن خاک رس بينبدست آمده است۱33۱

 :مدل ومش بندی شرایط مرزی هندسی           
شرایط هندسي تعریف نمود. از جمله شرایط مرزی هندسي قابل تعریف در الیه بستر )پي صلب(،  سازی اغلب مسائل ژئوتکنيکي الزم است در مدل 

باشد. این مرز باید طوری در نظر گرفته شود نظر گرفتن جابجایي صفر در این مرز ميمحدود نمودن جابجایي افقي و عمودی در لبه پایيني به منظور در 

دو  ررسي رفتار خاک در بارهای وارده،گيری ميزان نشست و ببرای انداره وگيردارها جلوگيری شود، بنابراین مرز افقيتا از ورود هرگونه تاثير در تحليل
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شد.  خصوصيات مربوط به خاک و مسلح كننده به برنامه داده هندسه مدل به صورت كامل تعریف، است.طرف پي به صورت آزاد در نظر گرفته شده 

مدل اجزای محدود برگرفته شده یک مدل كرنش مسطح رفت.تحليل اجزای محدود انجام گ وبندی  هندسه مدل به یک سری اجزای كوچک تقسيم

(Plane strain) نشان داده شده است.2و 1-هایز تسليح خاک درشکلو بعد ابندی قبل  ای از مش نمونه.است 

 
 حبندي هندسه مدل بعد از تسلی مش  .2شکل                                                     بندي هندسه مدل قبل از تسلیح مش. 1شکل                     

 تحليل و بررسی نتایج   .3

 

های ها برای بهبود ظرفيت باربری و كاهش نشست پيمسلح به ژئوسنتتيکواقع بر خاک   هدف اصلي این تحقيق بررسي مزایای محتمل استفاده از پي                

ها انجام تيکهای رسي مسلح شده با ژئوسينتهای مدل واقع بر خاکای بر روی پيهای گستردهباشد. بدین منظور، تحليلسطحي واقع بر خاک رس مي

 در( استفاده شده است. BCR، از نسبت ظرفيت باربری )PlAXISمسلح به كمک نرم افزار  واقع بر خاک ارزیابي مزایای استفاده از پي برایپذیرفت. 

نقطه  3- شود. مطابق شکلها مشاهده ميها بر روی پينشست در تحليل-( دو نوع مختلف رفتار بارBCRبدست آوردن نسبت ظرفيت باربری )

نشست -منحني بار4-گيرد. در شکل در یک نسبت مشخص محاسبه و مورد ارزیابي قرار مي BCRمقدار  كهباشدگسيختگي به خوبي قابل تعریف نمي

ت ظرفيت باربری در یک نسبت نشس .گيردميدر ظرفيت باربری نهایي مورد ارزیابي و مقایسه قرار  BCRمقدار  كهیک نقطه گسيختگي مشخص دارد

(s/B( منطقي تعيين گردید. نسبت نشست )s/B )شامل ( نشست پيs( به عرض پي )Bاطالق مي )های انجام شده توسط نرم افزارگردد. نتایج تحليل 

PlAXIS ی تحليليهاارائه گردیده است. همچنين این مقادیر با استفاده از روش ۱-در جدول  Menq & Huang (1991)   نيز محاسبه گردیده و

  .مقایسه شده است PlAXIS ا نتایج حاصل از نرم افزار ب

 :تأثیر عمق الیه تسلیح کننده فوقانی تا سطح زیرین پی                  

نشست -اركه بر روی خاک رس تعيين شده است. منحني های فش عرض یک متربه  نواریمحل بهينه قرار گيری اولين الیه تسليح با استفاده از یک پي                

كه در فواصل مختلف از سطح خاک قرار گرفته است،  HP570اندازه گيری شده برای خاک غير مسلح و خاک مسلح شده با یک الیه ژئوتکستایل 

 نشان داده شده است.  5-در شکل 
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 برشی کلیختگی ظرفیت باربري در گسی .4شکل                             گسیختگی برشی موضعیظرفیت باربري در  3شکل

 هاي انجام شده بر روي پی مدل واقع بر خاك رسخالصه نتایج تحلیل-2جدول 

s/B=  %3 
h 

(Cm
) 

u 
(C

m

) 

N 
 

 محدود نتایج تحليل با برنامه المان Menq & Huang (1997)نتایج روش تئوری  مدلنام 

BCR 
q(kpa) 

 
BCR 

q(kpa) 
 

- 982 - 013 - - 3 GT1 

30/1 033 30/1 098 - 93 1 GT2 

10/1 090 10/1 009 - 03 1 GT3 

19/1 093 33/1 093 - 33 1 GT4 

18/1 002 03/1 393 33 03 9 GT5 

98/1 002 30/1 333 33 03 0 GT6 

00/1 083 32/1 303 33 03 3 GT7 

31/1 332 33/1 383 33 03 3 GT8 

30/1 311 39/1 380 33 03 0 GT9 

93/1 033 30/1 333 93 03 0 GT10 

93/1 000 32/1 309 93 03 0 GT11 

92/1 033 33/1 333 03 03 0 GT12 

98/1 002 31/1 333 33 03 0 GT13 
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 با تعداد الیه ثابت 3( %s/Bدر نسبت نشست ) BCR  -  u/Bتغییرات . 5شکل 

 

متر، ظرفيت سانتي 05متر به سانتي ۱3( از uكه با افزایش عمق قرارگيری الیه تسليح نسبت به سطح خاک ) مي شودمشاهده  0( %s/Bدر نسبت نشست )                                        

 0۱5متر، ظرفيت باربری به سانتي 55متر به سانتي 05از  uكيلوپاسکال افزایش مي یابد.سپس با افزایش بيشتر  01۱كيلوپاسکال به  0۱9از  باربری رس مسلح

 را به شکل تابعي از نسبت عمق قرارگيری اولين 0بارهای متناظر با نسبت نشست % BCRتغييرات موجود در مقدار  1-شکل كيلوپاسکال كاهش مي یابد.

( برابر است با نسبت عمق قرارگيری اولين الیه تسليح كننده از u/Bكننده ) مسلح( نشان مي دهد. نسبت عمق قرارگيری اولين الیه u/Bالیه تسليح كننده )

گزارش  آنهاشد.( مي با1۳۳0و همکاران ) Shin( و 1۳91) Dasو  Saktiاین یافته مشابه نتایج گزارش شده توسط  (. B( به عرض پي )u) زیر پيسطح 

الیه ژئوگرید در  1برای پي نواری واقع بر رس مسلح شده با  وبرای پي مربعي واقع بر رس مسلح شده  0.35Bدر عمق  BCRكردند كه مقادیر حداكثر 

 مي باشد. 0.4Bعمق حدود 

 
 3( %s/Bفواصل مختلف در نسبت نشست ) ردمسلح شده با یک الیه ژئوتکستایل  نشست پی-ظرفیت باربري نمودار.6شکل                    

 

 و محاسبه عمق بهینه تسلیحتأثیر تعداد الیه 
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رفت، های ژئوتکستایل صورت گرفت. همانگونه كه انتظار ميبر روی پي واقع بر خاک رس مسلح به تعداد مختلف الیه PlAXISافزار های متعددی توسط نرمتحليل                         

عمق تأثير  گردد.های بيش از عمق تأثير ناچيز مياین تأثير مثبت در افزایش ظرفيت باربری در عمقیابد.ری با افزایش تعداد الیه های مسلح كننده افزایش ميظرفيت بارب

-توان در شکلرا مي روندباشد. این های مسلح كننده دیگر ناچيز ميبا افزایش الیه BCRای كه بيش از آن عمق، نرخ افزایش برابر است با مجموع عمق مسلح شده

كننده مختلف  مسلح( و نسبت های عمق Nكننده ) مسلحبرای تعداد الیه های مختلف  0بدست آمده در نسبت های نشست % BCRتغييرات مشاهده نمود.همچنين 1

(d/B در شکل )-نشان داده شده است. واحدبه عرض  نواریرای پي 9 

 
 هاي مدل مسلح شده با پینشست -ظرفیت باربريمنحنی  .7شکل 

به عرض  و  3( %s/Bدر نسبت نشست ) ژئوتکستایل هاي مختلفالیه

 واحد
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 3( %s/B)در نسبت نشست  BCR - h/Bتغییرات  منحنی .9شکل             3( %s/B)در نسبت نشست d/Bو   BCR - Nتغییرات  منحنی .8شکل 

 

 اصله قائم میان الیه هاي مسلح کنندهتأثیر ف

استفاده شده است. جهت  HP570با سه الیه ژئوتکستایل  واحدبه عرض  نواری، از یک پي ه قائم ميان الیه های مسلح كنندهبه منظور بررسي اثر فاصل

 BCRبر اساس تغييرات ۳-ته شده است. با رسم نمودار متغير در نظر گرف B1/3تا B۱/3از های مسلح كنندهدست یابي به حد بهينه، فاصله قائم ميان الیه

 B۱5/3تا  B۱/3های مسلح كننده ازكه با افزایش فاصله قائم ميان الیه شد ، مشخص0( %s/B( در نسبت نشست )h/B) هانسبت به فاصله قائم الیه

ها تواند به عنوان یک مقدار معقول در طراحي رسمي =B۱5/3hكه مقدار  دادهای متعدد نشان تحليل . نتایجفتیاظرفيت باربری رس مسلح افزایش 

 مسلح مد نظر قرار گيرد.

 

 Huang و   Menqسه نتایج با روش تحلیلی یمقا

Menq     و Huang براساس مکانيزم گسيختگي پيشنهادی توسط  1۳۳1در سالSchlosser مسلح پرداختند.  واقع بر خاک های سطحيبه ارزیابي پي

توانست در موارد مشابه و با یک خطای ها بدست آورند كه ميمسلح به ژئوسنتتيک واقع بر خاک هایرا جهت محاسبه ظرفيت باربری پيآنها روابطي 

جهت بررسي اعتبار محاسبات عددی انجام شده توسط نرم افزار ا نزدیک به واقعيت محاسبه نماید.مسلح ر واقع بر خاک منطقي، ظرفيت باربری پي

PlAXIS دو ( مورد از پارامترهای تاثيرگذار در ظرفيت باربری پي مسلح یعني عمق الیه تسليح فوقانيuو تعداد الیه )( های تسليحN با استفاده از روابط )

Menq   و Huangلح های مدل مسنشست برای پي-ظرفيت باربریمنحني  13-شکل ای ارائه شده مقایسه گردیده است.همحاسبه ونتایج حاصل با تحليل

دهد. رسم شده است را نشان مي Huang و   Menqكه با استفاده از روابط  عرض واحدو  0( %s/Bهای مختلف در نسبت نشست )شده با تعداد الیه

 1% تا 1بطوریکه اختالف در نتایج بين % ،باشدمي Huang و   Menqهای عددی بسيار نزدیک به نتایج حاصل از روابط نتایج بدست آمده از تحليل

  های تئوریک دانست.سازی و شرایط هندسي و محافظه كارانه بودن فرمولشرایط متفاوت در مدلتوان این ميزان اختالف را مي شده است كه محاسبه

 دهد.را نشان ميبا دو روش المان محدود و روش تئوری  برای خاک رس مسلح 0( %s/B)در نسبت نشست  h/Bدر مقابل  BCRتغييرات 11-شکل 

باشد بطوریکه مي Huang و   Menqهای عددی بسيار نزدیک به نتایج حاصل از روابط شود نتایج بدست آمده از تحليلهمانگونه كه مالحظه مي

موجود  ، اختالف در ضرایبسازیتوان به علت شرایط متفاوت در مدلگيری شده است كه این ميزان اختالف را مياندازه 1تا % 1اختالف در نتایج بين %

 های تئوریک دانست.محافظه كارانه بودن فرمولدر روابط تئوری و 

 
 عرض واحدو  3( %s/Bنسبت نشست ) بابا یک الیه  پی نشست -ظرفیت باربريمنحنی . 11شکل 
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 با دو روش المان محدود و روش تئوري 3( %s/B)در نسبت نشست  BCR - h/Bتغییرات  منحنیمقایسه   .11شکل 

  گیرينتیجه .4

 نتایج مطالعات نشان می دهد:

 تری نسبت به حالت اوليه گردد كه این امر باعث شده به مساحت گستردهتواند باعث پخش مجدد بار اعمال انجام تسليح مي

ها در زیر ناحيه تسليح یافته شود. پخش مجدد تنشتر ميحداقل شدن تمركز تنش و رسيدن به یک پخش تنش یکنواخت

 های رس ضعيف شود.نجر به كاهش نشست تحکيمي در خاکتواند ممي

  مسلحعمق بهينه قرارگيری اولين الیه ( كننده تا سطح زیرین پي در خاک رس با نسبت نشستs/B% )0معادل ،B00/3 

افزایش یابد، روند افزایش ظرفيت  B1/3به   B00/3كننده تا سطح زیرین پي از  مسلحباشد. چنانچه عمق اولين الیه مي

 ، تسليح خاک زیر پي بي اثر است.  B9/3یابد و در عمق كاهش مي تباربری به شد

  بيشترین مقدارBCR درB۱5/3h= های مسلحدهد و از آن مقدار به بعد با افزایش فاصله ميان الیهرخ مي(كنندهh ،)

 یابد.باربری خاک كاهش مي ظرفيت 

  1یابد و در مسلح افزایش مي واقع بر خاک بری پي، ظرفيت بارمسلح كنندههای با افزایش تعداد الیه=N ًمتوقف  الیه تقریبا   

 داشته باشد.    تواند بهترین عملکرد رامي مسلحالیه ژئوتکستایل جهت  1شود. در نتيجه، تعداد گردیده و تغييرات آن ثابت مي    

   عمق تأثير را مي توان برای رس مسلح شده با ژئوتکستال حدودB5/1 س نتایج این تحقيق به نظر ميين زد. بر اساتخم  

 باشد.كه عمق تأثير تقریباً مستقل از شکل پي ميرسد

  ها بر روی پي مربعي به ضلع انجام تحليلB  ۱و نواری با نسبت=L/B تسليح  ختالف در ميزان پارامترهای بهينهنشان دادكه ا

 باشد.  بين آنها بسيار محدود مي
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