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 خالصه

خاک ماسه  در CBRبر تغييرات تنش با دستگاه  تراکمبررسی تاثير  این تحقيقدر

با تراکم یکسان و مختلف ، در تررا  ارای  ،ای مسلح و غير مسلح به ژئو گرید

بررسری گردیردا افرر ایش  نمونره ارردر وان پارامتر ثابتبعن مختلفقرارگيری 

مری کننرده  ترا  قررار گيرری مسرلح ژئو گرید ، و ،تراکم مقاومت، تابعی ا 

 95در صد بيشتر ا  اف ایش تنش ا   90درصد تا  85اف ایش تنش ا  تراکم  باشدا

ضرربه را ميتروان ترا انردا ه ای  30/65خاک مسلح با تراکم درصد استا 100تا 

 ضربه غير مسلح دانستا 65برای خاک با تراکم  ن دیکیگ ینی جا

 

 CBR، تنش درصد تراکم، ماسه، ژئوگريد،کلمات کلیدي:             

 

 

  مقدمه ا1
 

 در ویردا  انرر  نرا  بره فرانسرو  مهندسري وسريله خرا  بره تسرليح نروین مفهرو 

 اسرتفاده مترراكمخرا   ارا  الیره برين در فلر   پهن نواراا  ا  و  اشد معرفي1966سا 

 نير  و نشرده  یرا شرده ژئوتكسرتای)ببافته ا  بعداسرتفاده به ميالد  80ا ا داهنمود

 عناصرر یرا تسرليح مصرالح عنروان بره ژئوگریرد نرا  بره مصنوعی ا شبكه اا  استفاده

 برا بهترر عملكررد مسرلله دلير) ایرن گردیردا متداو  ا  گسترده طور به كننده تقویت

كننرده  تسرليح مصرالح نسربت بره خرا  دارنرد برا بهتر  نگياماا كه پایين نسبي سختي

 ا]1[باشد مي باال نسبي سختي با فل  
مطالعات آ مایشگاای انجا  شده بر روی خاکهای مخلوط با اليرا  یرا       

 Yetimoglu و Inanir مسلح شده با ژئو سنتتيک اانتایج قاب) توجهی را نشان می داردا

گسسرته  اليرا  با مسلح ماسه بار - نفوذ رفتار بررسي را ب را CBRاا   آ مایش  2004ب ،

 كرردن اضافه دادندكه نشان نتایج ادادند انجا  را نر  رس با شده پوشيده و شده تو یع

 ،  MichaelوVinod ا]2[شرود پيستون مري دربارماك یمم محسوس اف ایش ماسه باعث به اليا 

كستای) برا  تسرليح  یرر اسراس  تالشي برا  بررسي م ایای استفاده ا  ژئوت2009ب

 H2/0عمرق  در ژئوتكسرتای) كره وقتري CBRمقدار  انتایج نشان داد بيشترینندپرداخت

به بررسی ظرفيت براربری  ،.Singh  Pو   k.s.gillا]3[داد مي باشد رخ ری تر منافذآن و بوده

 مرورد خاک ارس مسلح شده با ژئو گرید در دو حالت اشباع و غير اشباع  پرداختند

درصرد 7/8درصرد بره 6/3آن ا  CBR آ مایش  مانيکه با ژئوگرید تقویرت مری شرود 

حاجيان نيا و امکاران، عملکرد رفتار خاک اای دانه ای و سست .]4[اف ایش می یابد

تقویت شده با اليا  مصنوعی پلی پروپيلن را بررسی کردندا افر ودن اليرا  پلری 

 درصرددر1/0بهينره برا مقردار ه خراکتو یع تصادفی ب ميليمتر با12پروپيلن به طو 

                                                 
                                                                                                                           دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی 1
 استاديار 2
 دانشیار 3
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 افر ایش مخلوط را اف ایش می ارد درحاليکره باربر  درصد ، مقاومت8/13رطوبتی با 
 .]5[دارد پی در را مقاومت کااش طو ، بيشتر

 

 

 مصالح مورد استفاده ا2

 

 خاک ا1.2

 

بره رو  ماسه مورد استفاده در ایرن تحقيرق  ا  منطقره یر د تهيره شرده اسرتا 

درصردو 38/7رطوبرت بهينره  180D-AASHTOTطبرق اسرتاندارد ح شرده  پروکتور اصرال

مکعر  مری باشردا برر اسراس گرر  برر سرانتيمتر  06/2و ن مخصوص خشرک حرداک ر 

تعيرين گردیرد ا مشخصرات Gs  65/2ارای خراک ب چگرالی دانره ASTMT854استاندارد

  ذکر شده استا 3الی  1خاک مورد استفاده در جدو  

 

 ASTM T-27ابق استاندارد دانه بندی مط -1جدول 

 

 

 خاک مورد استفاده مشخصات -2جدول 

 

 مورد استفادهخاک  مشخصات  -3جدول 

 

 

 ژئو گرید  ا2ا2

 

ميليمتر مری باشردا در 14*14ژئو گرید مورد استفاده جهت تسليح با اندا ه چشمه 

 ژئو گرید با مشخصات آن نشان داده شده استا 4جدو  

 

 مشخصات ژئو گريد -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماده سا ی نمونه اا و آ مایش      ا3

 

 4/1 8/3 2/1 4/3 1 اندا ه الک
16/

3 
10 40 100 200 

درصد عبوری 

 الک
80/98 45/98 10/98 68/97 10/97 

30/

96 

95/

89 
44/28 55/5 74/1 

 Gs mm))D60 mm))D30 mm)) D10   γ  min  max γ Cc Cu نوع مصالح

 998/0 90/4 06/2 41/1 19/0 42/0 93/0 65/2 ماسه

 

 مشخصات

 

 

نوع 

 خاک

 

طبقه 

 بندی

 

جنس 

 ذرات

 

چگالی 

  توده ویژه

 

حد 

  روانی

 

حد 

 خميری

 

شاخص 

 خميری

 NP - - 65/2 ماسه A-3 SP مقدار

 mm ضخامت mm چشمه مصالح
 مدو  االستيسيته

mpa 

ژئو 

 گرید
14*14 1 230 
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نه اا در دو حالت برا ترراکم بر ماسه تهيه شده نمو کوبشبه منظور بررسی تاثير 

یکسان و مختلف با قرارگيری مسلح کننده  در نمونه بررسی گردید، جهت صحت سرنجی 

 بار تکرار شدا 3ار آ مون 

در این پژواش آماده سا ی نمونه ارا برر مبنرای رطوبرت بهينره برا کروبش 

صررورت   AASHTO T-193ضررربه بررر اسرراس اسررتاندارد  65و  10،30اررای مختلررف 

، 10تایج حاص) ا  متوسر  آ مایشرات نشران مری دارد ترراکم کروبش ارای گرفتا ن

درصررد مرری باشرردا دسررتگاه  107و   96،   89ضررربه بررا تقریرر  برابربررا  65و30

طبرق آیرين نامره ا مری باشرد CBRبکار برده شده جهت انجرا  آ مرایش دسرتگاه 

AASHTO T-193   00/5و  5/2نمونررره ارررا پرررس ا  آمررراده شررردن در دو نفررروذ 
آ مایش اررا در دو مرحلرره ورد آ مررایش و تحليرر) قرررار گرفتنرردار مررميليمترر

خرراک بررا  -2خرراک بررا تررراکم یکسرران و مختلررف غيررر مسررلح   -1: ندپيگيررری شررد

 تراکم یکسان و مختلف مسلح 

 

 

مرحله او  :آ مایش خاک با تراکم یکسان و مختلف در حالت  غير         ا1.3

 مسلح با رطوبت بهينه
 

انجرا   و مختلرف یکسرانيرر مسرلح برا مير ان ترراکم ارای آ مایش تراکم خاک غ

 آمده استا 2و  1شک) درگرفت نتایج به صورت نمودار 

 

 

 ضربه 65و 10،30نفوذ خاک با تراکم   -نمودار تنش -1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسلح ضربه 30/65با تراکم نمونه  نفوذ  -نمودار تنش -2شکل 

اکم در رطوبت بهينره مير ان ترنش که با اف ایش انرژی ترنشان می داد 1شک)

تنش در تراکم و  درصد اف ایش وارده برای رسيدن به نفوذ معين اف ایش می یابدا 

تنش در تراکم و نفوذ اای پایينتر است که ایرن درصد اف ایش نفوذ باالترکمتر ا  

بيشترین تنش را در خاک با استا فوق معين  به فشردگی ذرات در نفوذ  وابسته امر

دو الیه خاک با ترراکم نفوذ  -نمودارتنش 2شک) در مشااده می کنيما ضربه65 تراکم

قررار گرفتره  غير مسرلح %95بر سه الیه خاک با تراکم  که در حالت غير مسلح 100%
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براالترین  ،نشران مری دارد 3و  2در شک) مقایسه تنش اا نشان داده شده استا است

در خراک  تنش، استضربه  65تراکم با تراکم یکسان در غير مسلح مي ان تنش در خاک

درصرد نتایج  استاضربه رسيده  65% تنش خاک با 82ضربه به حدودا  30/65با تراکم 

 5و نسبت درصد تنش در خاک غير مسلح  بر حس  تراکم اعما  شده در جردو   اف ایش

  اآمده است  6و 

 

يکسانبا تراکم  تنش و نسبت درصد تنش خاک غیر مسلح درصد افزايش– 5جدول   

 

 

 

 

 

 

 مقايسه نسبت درصد ودرصد افزايش تنش در خاک غیر مسلح با تراکم مختلف - 6جدول 

مقایسه نسبت 

ضربات در 

خاک با 

 تراکم مختلف

نسبت درصد تنش 

 5/2در نفوذ 
 ميليمتر

نسبت درصد تنش 

 00/5در نفوذ 
 ميليمتر

درصد اف ایش 

تنش در نفوذ 

 ميليمتر 5/2

 درصد اف ایش

تنش در نفوذ 

 ميليمتر 00/5

 22/39 92/38 82/71 98/71 30/65به  30

 

 مقايسه نسبت درصد و درصد کاهش تنش در خاک غیر مسلح با تراکم مختلف -7جدول 

:آ مایش خاک با تراکم یکسان و مختلف در حالت  مسلح با  دو مرحله       ا2.3

 رطوبت بهينه
 

ترا ب  رد قرار گيری ژئوگریدبا  مسلح خا  تنش وارد بر نمونه آ مایش درمرحله دو 

H2/0 وH4/0اردر ضربه 65و  30، 10در تراکم با   ا  سطح  

    ا  سطحH4/0وH2/0وبH2/0 ،H 4/0ترا ب در الیه و بار دیگربا قرار گيری ژئوگرید

و غير  خاک مسلح درنمونه تنش 8و7  در جدو ضربه انجا  گردیدا 30/65تراکم در

 آمده استاترميليم 5و5/2در نفوذ   و مختلف با تراکم یکسان مسلح

 

 

 

 

 

 

 

 میلیمتر 5و5/2با تراکم يکسان در نفوذ  و غیر مسلح تنش درنمونه خاک مسلح -7جدول  

 برای نفوذ معين  kg/cm^2ب تنش اعمالی ضربه

درصد 

تنش  اف ایش

در نفوذ 

00/5 
 ميليمتر

درصد 

تنش اف ایش 

در نفوذ 

  ميليمتر 5/2

نسبت درصد 

تنش در نفوذ 

ميليمتر 00/5  

نسبت درصد 

تنش در نفوذ 

ميليمتر 5/2  

 ضربه

31/146  18/137  6/40  16/42 30به  10    

66/69  22/70  94/58  75/58 65به  30   

90/317  72/303  93/23  76/24 65 به 10   

مقایسه نسبت 

ضربات در خاک 

با تراکم 

 مختلف

نسبت درصد تنش 

 5/2در نفوذ 
 ميليمتر

نسبت درصد تنش 

 00/5در نفوذ 
 ميليمتر

 کااشدرصد 

تنش در نفوذ 

 ميليمتر 5/2

تنش  کااشدرصد 

 00/5در نفوذ 
 ميليمتر

 -94/17 -39/18 87/121 53/122 30/65به  65

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

10 30 65 

 mm  5/2 00/5 5/2 00/5 5/2 00/5ب نفوذ

 63.98 49/31 71/37 50/18 31/15 8/7 غير مسلح

مح) 

گيری قرار

 ژئو گرید

H2/

0 
8/8 72/17 23 70/43 28 29/58 

H4/

0 
8/6 73/14 90/21 07/43 09/29 25/64 

 

 5و  5/2در نفوذ  ضربه 30/65با تراکم  و غیر مسلح تنش در نمونه خاک مسلح  -8 دولج 

 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

تررایج 

در 

   ضرربه برا 65و  30، 10اک برا ترراکم یکسران بخر در نشران مری دارد 8و7جدو  

در  ترنشبيشرترین  H4/0و H2/0قررار گيرری مسرلح کننرده در عمرق ثابرت مقایسه 

در خراک برا ترراکم مختلرف  ضرربه بدسرت مری آیرد نير  65در تراکم   H4/0عمق 

 H4/0و H2/0عمررق ثابررت در   ضررربه بررا قرررار گيررری مسررلح کننررده  30/65ب

قررار گيرری دو الیره مسرلح کننرده  ابدسرت مری آیرد H4/0در عمق  بيشترین تنش 

خراک برا  اداردکرااش مری اعمرالی را  ترنش ضربه 30/65در نمونه خاک با تراکم 

تنشری بيشرتر ا  خراک برا ترراکم  درصرد5/7يرر مسرلح حردودا ضرربه  غ 65تراکم

بررا  H4/0در ترررا   خرراک مسررلح بنررابراینضررربه در حالررت مسررلح دارد،  30/65

بررای خراک برا ن دیرک ضربه را ميتوان ترا انردا ه ای جرایگ ینی  30/65تراکم 

ضرربه غيرر  65مقایسره ترنش خراک  ا3درشرک)  دانسرتاغير مسلح  ضربه  65تراکم 

 داده شده استا ضربه مسلح نشان 30/65ک با تراکم مسلح و خا

 

 

 

 

 

 ضربه

برای   kg/cm^2ب تنش اعمالی

 نفوذ معين

 

30/65 

 mm  5/2 0/5نفوذ ب

 5/52 7/25 غير مسلح

مح) قرار 

گيری ژئو 

 گرید

H2/0 00/

26 
14/53 

H4/0 
66/

28 
54/59 

H2/0+H4/0 
00/

27 
46/52 
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 ضربه 30/65ضربه غیر مسلح با خاک مسلح متراکم شده با  65مقايسه تنش خاک  -3شکل 

 

 

 CT SCANبا  ضربه 65تصویر برداری ا  نمونه خاک با تراکم   ا    4

 

ق ترنش در عمر جهت نمرایشلرذا می باشد  ضربه 65باالترین تراکم در نمونه با    

 ا4شردا در شرک) ا  نمونه تصویر برداری  CT SCAN، با کمک تکنولوژی  نفوذ معين

 H4/0ضربه  مسلح در عمق قرار گيرری  65تصویر نمونه تحت تنش قرار گرفته در ا5و

برا  H6/0تقریبی صفر تا عمق تقریبرا نشان داده شده استا تصاویردر فاصله ترا  

 تهيه شد ايمترميل 5در نفوذ معين تا   بر   16

 

 

  H4/0ضربه  مسلح در عمق قرار گیری  65نمونه تحت تنش قرار گرفته در  -4شکل  
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تصوير  H4/0ضربه  مسلح در عمق قرار گیری  65نمونه تحت تنش قرار گرفته در  -5شکل 

 H2/0تراز محدودهدر شدهبرداری 

 

 

تصوير  H4/0ق قرار گیری ضربه  مسلح در عم 65نمونه تحت تنش قرار گرفته در  -6شکل 

 H6/0تا H2/0تراز محدودهدر شدهبرداری 

 

شررده اسررت  کررم H4/0دیررده مرری شررود تررنش تقریبررا در ترررا   ا6در شررک)    

در  ااسررت H2/0ميليمتررردر ترا ماقبرر)  5وبيشررترین تررنش در نفرروذ معررين 

بره سرب  ن دیرک  H2/0 تررا ضرربه،  نمونره در  65نمونه متراکم شده تحت ترنش 

برا قررار گيرری مسرلح کننرده  تحرت ترنش بيشرتری مری باشرد چشمه تنشبودن به 

بررا   1در ترررا  ایررن ضررخامت ذرات پيوسررتگی ال   را نداشررته و پيونررد  دایرری

بررا قرارگيررری مسررلح  ا  طرفرری ا حررادم مرری شرروددر ایررن حالررت اعمررا  نيرررو

تررنش بيشررتری داریررم کره البترره بررا نمونرره غيررر مسررلح  H4/0کننرده در ترررا  

 توجه ای ندارداتفاوت قاب) 

                                                 
1 DEBONDING 
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 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

 نتيجه گيری  ا    5

 

در این راستا صرفا استفاده ا  ژئو گرید در جهت اف ایش ظرفيت برراربری خراک 

با استفاده ا  پارامتر اای متغيير کوبش و عمق قرار گيری مسلح کننرده آ مرایش 

 اایی انجا  گرفت ، به عنوان نتایج کلی می توان به موارد  یر اشاره کردا   

  ضرربه دیرده شرد ارر چره انررژی ترراکم  65و 10،30تک الیه با کروبش در خاک

تررنش در  درصررد افرر ایشبيشررتر شررود تررنش ثبررت شررده نيرر  بيشررتر مرری گررردد 

 ادر تراکم باالتر است درصد اف ایش تنشتراکم پایينتر بيشتر ا  

  ضررربه در 30و  10عمررق بهينرره خرراک ماسرره ای مسررلح بررا تررراکم یکسرران در

در خرراک بررا تررراکم ومرری باشرردH4/0به در ترررا  ضررر 65و در  H2/0ترررا  

 می باشداH4/0در ترا   ني  ضربه  30/65

 ضررربه در عمررق بهينرره در برابررر  30/65تررنش خرراک در تررراکم  درصررد افرر ایش

% مری 4/13ميليمتربرابرر 5ضرربه غيرر مسرلح در نفروذ  30/65خاک برا ترراکم 

 باشدا

 کررااش تررنش برره ميليمتررر باعررث  5ضررربه در نفرروذ 30/65خرراک بررا تررراکم در

% نسرربت برره حالررت بهينرره قرررار گيررری مسررلح کننررده در تررراکم 8/11ميرر ان 

 ضربه می شودا 30/65

  ضرربه در عمرق بهينره نسربت بره نمونره  65تنش در خراک مترراکم مسرلح برا

بعبرارتی ترراکم مکرانيکی در  غير مسلح تراثير قابرر) تروجهی نداشرته اسررتا

سبت بره مسرلح کننردگی تقری خراک برا  برا یکسران اسرتااین نمونه خراک ، ن

% تنشرری بيشررتر ا  خرراک بررا تررراکم 5/7ضررربه  غيررر مسررلح حرردودا  65تررراکم

ضررربه در حالررت مسررلح دارد،در ایررن حالررت خرراک مسررلح بررا تررراکم   30/65

برررای خرراک بررا  ن دیررکضررربه را ميترروان تررا انرردا ه ای جررایگ ینی  30/65

 دانستاغير مسلح  ضربه  65تراکم 
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