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 خالصه

در سیستم  بهینه هاي ژئوتكستایل جهت تعیین موقعیتبه بررسي پارامتر مقاله در این

هاي ها پرداخته شده است. بدین منظور پس از مروري بر كارزه كشي زیر سطحي جاده

طراف آن پرداخته و خاك اهاي ژئوتكستایل و به بررسي پارامترگذشتگان در این زمینه 

به با قرارگیری در موقعیتهای مختلف و انتخاب ژئوتکستایل مناسب و مدل کردن آن 

هاي عمومي جریان تحلیل و ویژگيبررسی كارایي این سیستم  seep/wوسیله نرم افزار

 . شد بهترین موقعیت جهت اجراي آن مشخص و در نهایت  گردید

 

 seep/wكشي، نرم افزار ايل، خصوصیات هیدرولیكي، زههاي ژئو تكستكلیدي: پارامترکلمات 

 

 

 مقدمه. 1

 
ها و زهکش در اجرای پروژه -یل به عنوان صافیتکستااستفاده از ژئو هامروز

های مهندسی، به ویژه در بخش آب و خاک با استقبال و توفیق بسیاری سازه

شتقات نفتی به ها و ورود مواد پلیمری مصنوعی و ممواجه شده و پیشرفت فناوری

این عرصه زمینه را برای تولید انواع محصوالت با کاربردهای متنوع و گوناگون 

هموار ساخته است. با عنایت به وجود منابع عظیم نفتی در کشور و فعالیت 

گیری ها با کیفیت مناسب و با بهرهصنایع پتروشیمی و تولید داخلی ژئوتکستایل

نی آنها با مصالح سنتی از نظر اقتصادی از مواد پلیمری مصنوعی و جایگزی

باشد. لذا در صورت بکارگیری این محصوالت از بسیار مقرون به صرفه و عملی می

توان عالوه بر صرفه طریق فرایند طراحی انتخاب بهینه و تولید انواع مناسب می

ای نیز دست یافت و از این راه جویی اقتصادی قابل مالحظه، به بازارهای منطقه

 رآمد قابل توجهی برای کشور تحصیل نمود.د

 

 

 تاریخچه.2 

 

 Department southاولین استفاده ثبت شده از پارچه ژئوتكستایل در جاده به كوشش 

Carolina high ways  صورت گرفت. تحقیقات نشان داد كه این پارچه ترك  1926در سال

وگیري نموده است. در خوردگي را كاهش داده و از شكست و گسیختگي موضعي جاده جل

در فرانسه كار با پارچه نبافته را براي  phone-poulententileشركت  1960اواخر 

بسیار موفق بوده و  1970هاي اولیه  در اوایل هاي مختلف شروع كرد. نصبكاربرد

محققان دست بكار توضیح و تفسیر و چگونگي موفقیت ژئوتكستایل در ساخت جاده 

تري همراه بود سریعًا ثابت كرد كه هاي موفقلیه كه با نصبشدند. این تحقیق او

 1986بخشد. در سال می ها را بهبود ژئوتكستایل به طور چشمگیري ثبات جاده

(FHWA مزایاي اقتصادي و قانوني كاربرد ژئوتكستایل ) 
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( این تأیید راهنماي علمي مهندسین Cristipher, Holts 1986را مورد تأیید قرار داد )

هاي ساخت در كاربرد ژئوتكستایل قرار گرفت و عمران در طرح، انتخاب و تكنیك

 پذیرش ژئوتكستایل را در كاربرد جاده بیشتر نمود. 

( ویژگي هاي اساسي ژئوتكستایل هاي پلي مري نظیر 1966و  1961آگرش و بارت )

ن به نفوذپذیري مناسب، نسبت سطح روزنه و نیاز به خلل و فرج كوچك جهت اطمینا

ممانعت از عبور ذرات ریز خاك را تعیین نمودند. دوره شكوفایي استفاده از این 

میالدي آغاز شده و روند استفاده از انواع  1960تولیدات از اواخر دهه 

 ژئوتكستایل ها و كاربردهاي گوناگون سیري صعودي را طي نموده است. 

Giroud et al(1998) ه شده و بافته نشده را در عملکرد فیلتری  ژئوتکستایل بافت

شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ژئوتکستایل های 

 بافته نشده به مراتب عملکرد بهتری نسبت به ژئوتکستایل های بافته شده دارند.

   Aydilek&edil(2003) .Krugetal(2000) .faure et al(2000) تحقیقات و آزمایشهایی که بر روی

ژئوتکستایل  AOSوتکستایل های بافته نشده داشتند به این نتیجه رسیدند که ژئ

 های بافته نشده نقش اساسی در گرفتگی آن دارند.

نشان  (که  بر روی پوششهای مصنوعی انجام گرفته بود2001تحقیقات هیسن و یوشان)

ایج دادکه در بررسی عملکرد فیلتراسیون ژئوتکستایل ها آزمایش نسبت گرادیان نت

 قابل اعتماد تری نسبت به آزمایش تغییر جریان در طول مدت زمان جریان  می دهد.

 

 

 معرفي انواع مواد ژئوسنتیك و ژئوتكستایل.3

 
هاي ساخته شده از الیاف مصنوعي )پلیمري( هستند كه ژئوسنتتیك منسوجات و پوشش

ها از جمله همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمي با استفاده از انواع مختلف پلیمر

ها به عنوان ( ساخته شده و استفاده از آنPP( و پلي پروپیلن )PEپلي اتیلن )

هاي آب و خاك مورد استقبال مهندسین و كارشناسان مصالحي جدید در رابطه با طرح

یك عنواني تهاي جهان قرار گرفته است. به طور كلي ژئوسنتدر بسیاري از كشور

پذیري است كه در داخل توده خاك و یا ك و انعطاففراگیر براي توصیف صفحات ناز

در ارتباط با مصالح خاكي با اهداف مختلفي همچون مسلح سازي، جداسازي، ایفاي 

بندي، مهار فرسایش و غیره مورد استفاده قرار نقش صافي )فیلتر(، زهكشي، عایق

وظایف را  شوند كه تركیبي از ایناي طراحي و انتخاب ميگیرد و عمدتًا بگونهمي

 ایفا نمایند. 

 و نفوذ پذیرناپذیرتوان به دو گروه عمده نفوذها را ميبه طور كلي ژئوسنتتیك

ناپذیر و ها و ژئوسنتتیك با پوشش رسي نفوذتقسیم نمود كه ژئوممبرین

 باشند.پذیر ميژئوكامپوزیت نفوذ،ژئوگرید، ژئوفوم،ژئونت و ژئوتكستایل

ترین دهند. از فوق العادهها را تشكیل ميگروه ژئوسنتیكترین ها بزرگژئوتكستایل

شود جریان آب از زهكشي است كه به عنوان زهكش استفاده مي خواص ژئوتكستایل

هاي ژئوتكستایل و در مسیر قرارگیري آن به خوبي جریان یافته و هاي بافتالیه

از  تفادهتواند به سمت نقاط خروجي هدایت شود. یكي دیگر از موارد اسمي

در  ئوتكستایلهاي ژهاست با به كار بردن الیهریزح كردن خاكلها مسژئوتكستایل

ز را در مقابل تمامي ریي مصالح خاكي را كاهش داد و خاكمصرفتوان حجم ریز ميخاك

براي ممانعت از نفوذ مصالح درشت به  از ژئوتكستایل هاي اعمالي مسلح كرد.بار

هاي مختلف طراحي شده نیز نتیجه تثبیت ضخامت الیهالیه مصالح نرم تر و در 

 شود.استفاده مي

 

 

 ظرفیت زهكشي .4

 
زهكشي هاي ژئوتكستایل باید ضمن دارا بودن نفوذ پذیري كافي، داراي ضخامت 

براي تخلیه حجم آب ورودي باشند. در این رابطه توصیه هاي زیر توسط نیز مناسب 

 ارائه گردیده است.  (FHWA)سازمان ادارات راه فدرال آمریكا 

 

 

 )خاكهاي درشت دانه(  200درصد رد شده از الك  15براي خاكهاي حاوي كمتر از  -

sg kK 10                                                                                            
(1)  

17.0  Sec                                                                                                               (2 )
  

 درصد است.  50تا  15آنها بین  200خاكهایي كه ذرات رد شده از الك  - 

 
12.0  Sec                                                                                                                 )3(   
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مي باشند )خاكهاي  200درصد رد شده از الك  50براي خاكهایي كه حاوي بیش از  -

 ریزدانه( 

(4)      

  qAgh
t

kg
 .                                                                                              

(5        )  

 كه در آن: 

q دبي آب نشتي : 

Kg ضریب نفوذپذیري زهكش ژئوتكستایل : 

 نفوذپذیري :)permitivity(  كه برابر
t

kg
 مي باشد 

t ضخامت الیه زهكش ژئوتكستایل : 

h بار هیدرولیكي در ورقه ژئوتكستایل : 

Agژئوتكستایل  : سطح كل الیه زهكش 

 

 

 انسداد .5

 
انسداد ژئوتكستایل به مفهوم كاهش قابلیت نفوذ بر اثر حركت ذرات خاك و رسوب 

خلل و فرج آن مي  یامواد آلي یا شیمیایي مي باشد كه موجب بسته شدن روزنه ها 

در یك سیستم ژئوتكستایل در خاك عمومًا انسداد زماني اتفاق مي افتد كه  .گردند

محیط خود حركت نموده و در سطح ورودي ورقه ژئوتكستایل یا در داخل  ذرات خاك از

روزنه هاي آن جایگیر مي شوند. بطوري كه خاكهاي با دانه بندي گسترده و 

( و نیز خاكهاي با دانه بندي گسسته 20تغییرات وسیع )ضریب یكنواختي بیشتر از 

رزیابي پتانسیل داراي پتانسیل بیشتري براي انسداد مي باشند. عامل مهم ا

یا میزان خلل و فرج و اندازه روزنه هاي  POAانسداد ورقه هاي ژئوتكستایل 

را (1)آنها مي باشد. سازمان ادارات راه فدرال آمریكا معیارهاي مندرج در جدول

 جهت جلوگیري از انسداد ورقه هاي ژئوتكستایل پیشنهاد نموده است. 

 

 ایلمعیار كنترل انسداد در ژئوتكست(1جدول)

 5%> 5%< در خاك مجاور 200میزان رد شده از الك 

 %50 ≥%70≤ (n)براي ژئوتكستایل بافته نشده، مقدار تخلخل

براي ژئوتكستایل بافته شده یك رشته اي، درصد سطح 

 (POA)روزنه ها 
4≤ 10≤ 

  

 مقاومت به آب شستگي.6

  
ذرات خاك در  مقاومت به آب شستگي بیانگر توانایي ژئوتكستایل براي نگهداري

محل خود است كه به طور مستقیم به اندازه و تعداد روزنه هاي آن بستگي دارد. 

مي باشند كه مقادیر آنها  POA , AOSمعیار اصلي كنترل آب شستگي در ژئوتكستایل 

 مصالح خاكي مجاور توصیه مي گردد.  200متناسب با میزان رد شده از الك شماره 

مورد نیاز براي كنترل آب شستگي بنابه توصیه هیئت معیارهاي فني (2)جدولدر  

 مهندسین ارتش آمریكا ارائه گردیده است. 

 

 (معیار آب شستگی2جدول)

درصد رد شده از الك 

 خاك مجاور 200

 معیار كنترل

AOS 

(mm) 

 نفوذ پذیري

 بافته نشده (POA)بافته شده 

<5% <0/6 >10% s≥5KKg 

5-50% <0/6 4%≤ sKg≥5K 

50-85% <0/279 ≥4% sKg≥5K 

>85% <0/279 - sKg≥5K 

 

 مقاومت مكانیكي:.7

 
زهكش عالوه بر دارا بودن -ورقه هاي ژئوتكستایل مورد استفاده در احداث فیلتر

مشخصات هیدرولیكي، دوام و ... الزم است به منظور تأمین عمر كاري مناسب از 

تانداردهاي انجمن ادارات مقاومت مكانیكي كافي نیز برخوردار باشند. براساس اس

11.0  Sec
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حداقل مقاومت مكانیكي ورقه هاي ژئوتكستایل  (AASHTO)راه و حمل و نقل آمریكا 

 باشد. (3)باید مطابق جدول

 

 (AASHTO-M288-96)حداقل مقاومت مكانیكی ورقه هاي ژئوتكستايل (3جدول )

 نوع مقاومت
استاندارد 

 آزمایش

ژئوتكستای

ل تك رشته 

 اي بافته

سایر انواع 

ژئوتكستایل ها با كرنش 

 طولي

<50% >50% 

Grab strength ASTM-D4632 1100N 1400 N 900 N 

Tear strength ASTM-D4533 250 N 500 N 350 N 

Puncture ASTM-D4833 400 N 500 N 350 N 

Burst strength ASTM-D3787 2700kpa 3500kpa 1700kpa 

  

 

 انتخاب نوع ژئوتكستایل.8

 

ا با توجه به پارامترهای هیدرولیکی و فیزیکی ژئوتکستایل و نوع ودانه در ابتد

بندی خاک مجاور به انتخاب ژئوتکستایل مناسب می پردازیم.جهت بهینه یابی 

موقعیت ،الیه ژئوتکستایل در میان الیه های مختلف راهسازی قرار داده شد و پس از 

ت بهینه جهت بهترین عملکرد تعیین خروجی ها و مقایسه و صحت سنجی نتایج موقعی

زهکشی و استفاده از دیگر خواص ژئوتکستایل، اجرای آن بین الیه سابگرید و ساب 

بیس مشخص شد که جهت توضیح نحوه کار در ابتدا روش انتخاب ژئوتکستایل و طریقه 

مدل کردن آن و بدست آوردن خروجی ها را در موقعیت بهینه توضیح داده و سپس با 

 آمده در موقعیت های دیگر را مقایسه خواهیم کرد.نتایج بدست 

 

 

 بندي خاك مجاور:دانه.9

 

الیه سابگرید كه در اصل آخرین الیه خاكریزي و بستر  200درصد عبوری از الک

از آنجا كه ضریب نفوذپذیري و درصد مشخص شد. 50تا10بین باشد هاي روسازي ميالیه

باشد از كه دو فاكتور مهم در زهكشي مي هاي بافته نشدهمیزان گذردهي ژئوتكستایل

ژئوتكستایل بافته شده بیشتر است بنابراین ژئوتكستایل بافته نشده مالك كار 

قرار گرفت. حال با توجه به نوع ژئوتكستایل براي كنترل پارامترهاي هیدرولیكي 

 گردد.و مكانیكي با توجه به خاك مجاور كنترل مي

 

 

 كنترل ظرفیت زهكشي:.10

 

( خاك 75/0) 200ي كنترل ظرفیت زهكشي با توجه به اینكه درصد عبوري از الك برا

براي  (FHWA)توصیه  (3رابطه )باشد بنابراین طبق درصد مي 10-50مجاور بین 

 ≥ 0.2sec -1میزان گذردهي باید  200درصد رد شده از الك  50تا  15خاكهاي حاوي 

(permittivity)Ψ .باشد 

براي  (1)در جدول  (FWHA)از پدیده انسداد طبق نظریه همچنین براي جلوگیري 

 200با توجه به میزان رد شده از الك  (n)ژئوتكستایل بافته نشده مقدار تخلخل 

 درصد است. 50باشد برابر درصد مي 5خاك مجاور كه بیشتر از 

با توجه به درصد رد شده ( 2)براي مقاومت در برابر آب شكستگي نیز طبق جدول 

  s5k ≤ gkو  6/0بایست كوچكتر از مي AOS، 5-50در محدودة % 200اور از الك خاك مج
 در نظر گرفته شود.

 

 

 

 كنترل مقاومت مكانیكي:.11

 

هاي براي ژئوتكستایل( 3) هاي ژئوتكستایل طبق جدولحداقل مقاومت مكانیكي ورقه

بایست پس از در درصد مشخص شده است كه مي 50با كرنش طولي بزرگتر یا كوچكتر از 

 هاي هیدرولیكي در انتخاب ژئوتكستایل اعمال شود.نظر گرفتن مشخصه

با توجه به اینكه معیار اصلي انتخاب زهكش ژئوتكستایل ضخامت مناسب خصوصیت 

از بین ژئوتکستایل های بافته نشده  باشد مينفوذپذیري و قابلیت انتقال باال

)وزن  70 کدژئوتكستایل  ساخته شده از پلی پروپیلن پس از کنترل موارد ذکر شده 

 انتخابگرفته شدکه از یک شرکت سازنده  (4جدول)با مشخصات  (2gr/m 700واحد 

  .گردید
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 70( مشخصات ژئوتكستايل کد 4جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :Seep/wمدلسازي عددي در نرم افزار .12

 
ها با در این قسمت براي ارزیابي و بررسي كارایي سیستم زهكشي زیرسطحي جاده

نرم افزار هاي ژئوتكستایل و مشاهده فرم عمومي جریان به وسیله استفاده از ورقه

Seep/w الیه  ( ورقه ژئوتكستایل بین1كنیم. حالت )در دو حالت سیستم را مدل مي

( بدون ورقه ژئوتكستایل در این دو حالت به مقایسه 2سابگرید و ساب بیس، حالت )

خروجي و ترسیم خطوط هم پتانسیل، بردارهاي سرعت جریان، دبي عبوري، فشار آب 

( در ورقه ژئوتكستایل بین الیه سابگرید و ساب 1منفذي وگرادیان خروجی در حالت )

وتكستایل در مرز بین الیه سابگرید و ساب بیس ( بدون ورقه ژئ2بیس و در حالت )

 كنیم.پردازیم و نتایج را با نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشتگان مقایسه ميمي

 

 

 هندسه مدل:.13

 
طرفه با عرض تمام شده  دوبراي ساختن هندسه مدل تیپ مقطع عرضي یك جاده اصلي 

 هر کدام بیندر به ضخامتهايدرصد، دو الیه آسفالت توپكا و  2متر، شیب افقي  11

متر، سانتي 15هاي به ضخامت هر کدام هاي روسازي بیس و ساب بیسمتر، الیهسانتي 5

متر در سانتي 15متر و الیه سابگرید به ضخامت میلي 5الیه ژئوتكستایل به ضخامت 

 ( بدون الیه ژئوتكستایل(2نظر گرفته شد. ) در حالت )

 

 
 (هندسه مدل1شکل)

 

 

 خصات و ضریب نفوذپذیري مصالح مورد استفاده در مدل عددي:مش.14

 

برنامه  Importدر قسمت  Hydraulic Conductivityدر منوي براي تعریف تابع نفوذپذیري 

 Functionضریب نفوذپذیري مصالح مشخص و براي مصالح مورد استفاده در هر الیه یك 

 بصورت زیرذخیره گردید. Conductivity Pressureانتخاب شد كه به همراه نمودار تابع 

 

 (ضريب نفوذپذيري مصالح5جدول)
ضریب  الیه

 نفوذپذیری

 5× 10-6 زمین طبیعي

 1×10 -7 سابگرید

 15/2×10-5 ژئوتكستایل

70 Unit Test Mernod (ASTM) Fabric Properties 

MECHANICAL 

pp - - Polymer Type 

700 Gr/m2 D-5261 Unit Weight 

4.50 mm D-5199 Thickness 

HYDRUALIC 

0.10 mm D-4751 Apparent Opening 

0.88 Sec -10 D-4491 Permittivity 

0.31 Cm/Sec D-4491 Permeability 

50 
L/m2 

/Sec 
D-4491 Flow Rate 
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 5×10-7 ساب بیس

 83/5×10-6 بیس

 8/5×10-8 بیندر

 3×10-8 توپكا

  

 اعمال شرایط مرزي:.15

 

آب  هدهاي موجود میزان به گره Type: Head (H)تخاب با ان Boundry Conditionدر منوي 

 50آب در شرایط بحراني در فاصلة  هدداده شد. براي این منظور در این پروژه 

نقاط  Type: Total Fluxمتري از الیه سابگرید انتخاب شد.همچنین با انتخاب سانتي

گره در  13ر خواهیم دبي آب را مشخص كنیم دمسیر جریان را در قسمتهایي كه مي

( در مرز بین الیه سابگرید و ساب 2( روي الیه ژئوتكستایل و در حالت )1حالت )

 كنیم.بیس انتخاب مي

 

 

 رسم مقاطع جهت تعیین دبي آب عبوري:.16

 

مقاطعي كه براي محاسبه دبي عبوري موردنظر  Draw Flux Sectionبا استفاده از منوي 

ي و عمود بر الیه ژئوتكستایل و مرز ( بصورت عرض2و  1هستند در دو حالت )

( بر روي الیه ژئوتكستایل و در 1سابگرید و ساب بیس و به صورت افقي در حالت )

كنیم كه بعد از آنالیز از طریق دستور ( بر روي الیه سابگرید ترسیم مي2حالت )

Draw Flux Label ع شود. در این قسمت دبي عبوري از مقاطمیزان دبي عبوري ارائه مي

 شود .ها توسط برنامه محاسبه مي Flux Sectionژئوتكستایل با تعریف 

 

 

 :برنامه  آنالیز.17

 
پس از مدل نمودن مسئله و اختصاص مشخصات مصالح به آن و اعمال شرایط مرزي مدل 

مدل  Verifyآماده آنالیز است. براي این منظور ابتدا با استفاده از دكمه 

اشتن خطا در انجام مراحل فوق اطمینان حاصل موردنظر را بازبیني و از ند

شود و با انتخاب دكمه مدل تحلیل مي Solveكنیم. پس از آن با انتخاب دكمه مي

Contour شود و در نهایت با انتخاب دكمه نتایج بررسي ميDraw Contour  امكان بررسي

 سازد.اب پارامتر موردنظر مسیر ميها را با توجه به انتخخروجي

 

 

 رسم خطوط هم پتانسیل:.18

 

شود. براي دسترسي خطوط هم پتانسیل نشان داده مي Contourبا استفاده از دكمه 

 Total-Headو در نظر گرفتن  Draw Contourبهتر به كیفیت آنها با انتخاب دكمه 

( مقدار ماكزیمم و مینیمم آنها مشابه هم 2و  1در هر دو حالت ) گردیدمشاهده 

 دست آمد.ب 2/1تا 5/0بین 

               

 رسم بردارهاي سرعت حركت آب:.19

 

براي نمایش بردارهاي سرعت استفاده  Draw Vectorsبراي این منظور از دكمه 

 ( با توجه به استفاده از ورقه1كنیم. در این مرحله مشخص شد در حالت )مي

به سمت شانه  این مصالح بردارهاي سرعت حركت آب Permitivityژئوتكستایل و خاصیت 

( به علت خاصیت نفوذپذیري خاك در 2شوند در صورتیكه در حالت )راه هدایت مي

 شوند.تمام جهات هدایت مي

 

 

 تعیین گرادیان خروجی:.20

 

ودر نظر Draw contour برای تعیین گرادیان خروجی با انتخاب دکمه

می  12/2( 2ر حالت)ود95/2( 1مشاهده گردید مقدار  ماکزیمم در حالت)xyGradientگرفتن

 تعریف شده هیئت مهندسین ارتش آمریکا نرسید. 3حالت به حد  2باشد که در 

             

               

 تعیین فشار آب منفذي:.21
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 Sigma/wبایست مدل ترسیم شده را به محیط براي بدست آوردن فشار آب منفذي مي

مقدار فشار آب  Pore-Water Pressureت در حال Draw Contourبرده و با استفاده از دكمه 

مشخص گردید مقدار فشار  2و  1منفذي را بدست آورد. نتایج بدست آمده در حالت 

قسمت شرایط مرزي )سطح آب( برابر صفر و به مقدار  ر( د1آب منفذي در حالت )

( در مرز مشترك الیه 2در حالت ) ورسددر الیه ژئوتكستایل مي -24/6ماكزیمم 

باشد که با تحقیقات چانگ و همکاران که نشان مي -67/5و ساب بیس مقدار  دسابگری

 درصد مقدار اولیه کاهش می دهند 50زهکش ها فشار آب منفذی را تا حدود دادند

 درصد کاهش بدست آمد. 11مطابقت داشته و در حدود 

 

 

 تعیین دبي عبوري آب:.22

 

 Draw Fluxبا استفاده از دكمه  براي تعیین دبي عبوري همانطور كه توضیح داده شد

Lables  و كلیك بر روي خط چینFlux Section  مقدار دبي عبوري درSection  هاي عمودي و

( در 1. مقدار دبي عبوري در حالت )بدین شرح بدست آمد( 2و  1افقي در حالت )

Section اشد. بمي 87/1×10-6و در حالت افقي  43/1×10-8تا 06/1×10-8   هاي عمودي بین

و در  05/3×10-8تا  92/2×10-8هاي عمودي بین  Section( در 2در صورتیكه در حالت )

گردد مقدار دبي عبوري آب به باشد. بنابراین مشخص ميمي 41/2×10-12حالت افقي 

( کاهش نشان می 2درصد نسبت به حالت ) 65تا  53بین  (1هاي روسازي در حالت )الیه

 دهد.

 

 

 و بین ساب بیس و بیس کستایل زیر الیه سابگریداجرای الیه ژئوت.23

 

د مقدار دبی در حالت عمودی زیر الیه سابگریدر موقعیت اجرای ورق ژئوتکستایل 

که  با خروجی های   14/1×10-8و در حالت افقی مقدار  57/8×10-7تا  07/1×10-7 بین  

ودی از حالت بدست آمده مشخص گردید مقدار دبی عبوری از ژئوتکستایل در حالت عم

همچنین .بهینه بیشتر و همچنین دبی عبوری در ژئوتکستایل در حالت افقی کمتر بود

بیس مقدار دبی در حالت عمودی  ورق ژئوتکستایل بین ساب بیس ودرموقعیت اجرای 

بدست آمد که در این  95/1×10-7و در حالت افقی مقدار 46/9×10-8تا  34/1×10-7بین

ی از ژئوتکستایل در حالت عمودی از حالت بهینه بیشتر حالت نیز مقدار دبی عبور

 .و همچنین دبی عبوری در ژئوتکستایل در حالت افقی کمتر بود 

 

 

 

 

 نتیجه گیری.24

 
 و ارزیابی نتایج  قرارگیری ورق ژئوتکستایل پس از بررسی موقعیت های مختلف  

مشترك مصالح هاي ژئوتكستایل در سطح قرارگیري ورقهبدست آمده  مشخص گردید 

اي روسازي )ساب بیس و بیس( و بستر آن )سابگرید( بهترین موقعیت در ساختار دانه

با توجه به خصوصیات ذكر شده از الیه ژئوتكستایل  همچنینباشد.هاي راهسازي ميالیه

مشخص مي گردد اجراي یك الیه ژئوتكستایل جهت زهكش زیر سطحي جاده ها خصوصیات 

ح سازي را نیز دارا مي باشد. اجراي ورقه هاي ژئوتكستایل جداسازي و مسل٬فیلتر

بر روي بستر روسازي )سابگرید( باعث مي شود عالوه بر اجراي زهكشي و جمع آوري و 

انتقال آب زیرزمیني و جلوگیري از نشت آب به الیه هاي روسازي كه منجر به اشباع 

باز مصالح روسازي )ساب شدن و تورم و خرابي آنها مي شود با توجه به دانه بندي 

بیس و بیس( ژئوتكستایل به عنوان الیه فیلتر از حركت ذرات ریز الیه سابگرید به 

حفرات الیه دانه اي كه موجب مسدود شدن آن مي شود جلوگیري مي كند. همچنین وقتي 

 ٬الیه هاي دانه اي روي الیه سابگرید قرار گیرد به مرور، بار ترافیكي و ارتعاش
دانه اي را به درون خاك سابگرید تزریق مي كند كه موجب حركات خاك الیه الیه هاي 

سابگرید به طرف باال مي گردد. در محل هاي مرطوب ترافیك موجب پمپ خاكهاي 

سابگرید به درون الیه هاي دانه اي گردیده و تمامي این شرایط باعث كاهش ضخامت 

حمایتي جاده تخریب شده است.  مؤثر الیه هاي دانه اي گشته و در نتیجه الیه هاي

اجراي الیه ژئوتكستایل بین سابگرید و مصالح دانه اي روسازي با استفاده از 

خاصیت جداسازي باعث جلوگیري از این اثرات خواهد شد. ژئوتكستایل با مقاومت 

كششي مي تواند خاصیت و كاربرد تقویت كنندگي را در سطح مشترك سابگرید و مصالح 

د نماید. مسلح كننده نصب شده در سطح مشترك مصالح دانه اي و دانه اي ایجا

سابگرید باعث قفل شدگي و محدود كردن آنها شده و ظرفیت باربري سابگرید را با 

 اثرگذاري در حالت گسیختگي افزایش داده و اصالح مي كند.
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