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 خالصه

 عمران مهندسين استفاده مورد اي گسترده طور به خاك بهسازي مختلف هاي روش اكنون هم

ی یک خاک ماسه ای غير مسلح و مسلح شده توسط .جهت بررسی ظرفيت باربر. باشد مي

الياف بصورت توزیع تصادفی در حالتهای تراکم یکسان و تراکم مختلف توسط 

انجام گرفته شد. جهت مسلح کردن خاک  ميليمتر 5و5/2در دو نفوذ  CBRدستگاه 

ميليمتر در درصدهای مختلف وزنی استفاده شد  12از الياف پلی پروپيلن با طول 

یک ميزان ثابت از درصد حضور الياف ایج نشان می دهد که با توجه به که نت

( مقاومت خاک بهبود یافته است. در هر دو ا افزایش تراکم )تعداد ضربه،ب

درصد بهينه الياف تراکم یکسان و تراکم مختلف  الیه های دارای حالت خاک با

ه های دارای تراکم که خاک مسلح  با الیدرصد در باالترین تراکم  می باشد  15/0

نزدیک به خاک غير مسلح با تنشی برای رسيدن به نفوذ معين مختلف تقریبا 

 تراکم یکسان دارد. 

  

 
 ،الیاف پلی پروپیلن ،درصد تراکم ،تنشخاک مسلح کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 نگوناگو محيطي شرایط در آن عملکرد وبررسي عمراني هاي ساخت سازه در خاك از استفاده
 در بخصوص خاكریز الیه هاي تقویت و مرغوب مصالح از استفادهاست.  بوده مطرح همواره

 مفيد عمر طول به ودستيابي پایداري در مهم بسيار عوامل از یكي ضعيف، بستر مناطق با

 و پایداري افزایش جهت كننده مسلح عناصر كارگيري به .است عمراني نوع تأسيسات این

 در معمول طور به كه مصالحي. است بوده استفاده مورد پيش سال ارانهز از نيز خاك مقاومت

 ها ژئوتكستایل ها، تسمه فلزي، عناصر الياف، :از عبارتند شوند، مي استفاده خاك تسليح

 در و كرده مخلوط الياف با را خاك معموالا  الياف، از استفاده هنگام .گياهاناجزاء و

 تصادفي توزیع با هاي سيستم در .شود مي توزیع ادفيتص صورت به خاك محيط در الياف نتيجه

 [.1]گردد مي حذف ضعيف صفحات و شده تقویت جهات تمام در خاك

 طور به الياف از استفاده كه است داده نشان شده، انجام هاي آزمایش و مطالعات
 با همكاران و :کومار بخشد مي بهبود را ها خاك مكانيكي و فيزیكي خواص توجهي قابل

 طور به الياف، مقدار و طول افزایش كه دریافتند رس روي بر استر پلي الياف تأثير رسيبر

 الياف، طول افزایش [.2]گردد مي ها خاك این فشاري مقاومت افزایشباعث توجهي قابل

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی 1
 دانشیار 2
 استادیار 3
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 برشي مقاومت و چسبندگي حاليكه در كند، نمي ایجاد داخلي اصطكاك زاویة در مشخصي تغيير

منيس رفتار رس و ماسه ناتارجا و مک  [.3د]یاب مي افزایش يغيرخط صورت به نهایي

مسلح شده با الياف مصنوعی را با انجام آزمایشهای تراکم، برش مستقيم ، تک 

بررسی کردند که افزایش مقاومت برشی ، مقاومت فشاری تک محوری و  CBRمحوری و 

 متغيرهاي أثيرتحاجيان نيا و معصومی ،.  [4]را گزارش کردند CBRبویژه افزایش 
 در شده با الياف پلی پروپيلن تسليح سست اي ماسه خاك باربري بهبود مختلفی بر

 ريتغي با ميليمتر 12تا  الياف طول افزایش.مورد بررسی قرار دادند CBRآزمایش 
 کاهش طول، بيشتر افزایش ميدهد؛درحاليکه افزایش را بري بار مقاومت الياف درصد

کانيراج و گایاتری با آزمایش بر روی خاکستر بادی  [.5]د دار پی در را مقاومت

مسلح به الياف پلی استر ، نشان دادند که الياف مقاومت نمونه های خاکستر بادی 

مسلح را افزایش داده و رفتار آنها را از حالت ترد به شکل پذیری تغيير می 

بت باربری آزمایش های مقاومت فشاری محصور نشده ونس،و همکارانمرندی .[6]دهد

 نخل کاليفرنيا و آزمایش فشاری روی نمونه های خاک مسلح شده با الياف طبيعی

انجام دادند.گزارش دادند که در یک طول ثابت الياف ،با افزایش در مقدارفيبر 

 متغيرهاي تأثير،و همکاران  اخوت .[7]%( مقاومت افزایش یافته است1تا  0)از 
 و كاهجو همچون طبيعي الياف با  شده تسليح ماسه اي خاك برشي رفتار بهبود بر  مختلفي

 آزمایشات، این در شاخص . نتيجهمورد بررسی قرار دادند مستقيم برش آزمایش در كنف

 درصد 11-14رطوبتي  بازه در الياف تصادفي توزیع با ماسه مخلوط برشي مقاومت افزایش

 [.8]است

با الياف در تراکم  با توجه به این که تحقيقات بر روی خاک مسلح شده

درصد بصورت گسترده بررسی نشده است،در این تحقيق تاثير CBR مختلف با آزمایش 

تراکم  الیه های دارایتراکم یکسان و حالتخاک ماسه ای در باربری روی  تراکم 

 مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 

 هامواد و روش .2

 

 مواد و مصالح مورد نياز.      2.1

 

 خاک

اک مورد استفاده در این تحقيق ماسه  از منطقه یزد واقع در پروژه کنار گذر خ

نشان  1منحنی دانه بندی خاک مورد استفاده در شکل اشکذر تهيه شده است.  –زارچ 

 1در جدول ماسه مورد استفاده در این تحقيق مشخصات داده شده است. همچنين 

 AASHTOT-D180ح شده استاندارد در تراکم به روش پروکتور اصال .ارائه شده است

گرم بر سانتيمتر مکعب می  06/2وزن مخصوص خشک حداکثر درصدو 38/7رطوبت بهينه 

 تعيين گردید. 65/2 (GSهای خاک ) چگالی دانه ASTM T854باشد. بر اساس استاندارد 

 

 
 منحنی دانه بندی خاک مورد استفاده  -1شکل 

 

 یمشخصات نمونه خاک مورد بررس -1جدول

 استاندارد مقدار مشخصات

 AASHTO (A-3) نوع خاک

برحسب طيقه بندی SP  طبقه بندی

 یونيفاید

ASTM-T27 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1ر و مه 30

 

 

 الياف

ميليمتر و  12الياف مورد استفاده جهت تسليح ، الياف پلی پروپيلن با اندازه 

تراکم یکسان و  خاک دارای الیه های بادر هر دو 15/0، 1/0،  05/0ی وزنی درصدها

ارائه  2تراکم مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات الياف مورد نظر در جدول 

 گردیده است. 

 

 مشخصات الیاف مورد استفاده -2جدول 

 (c)محدوده ذوب (mpa) مقاومت کششی )ميکرون( قطر gr/cm3 وزن مخصوص

1 23 400 165-160 

 

 

 روش انجام پژوهش .   2.2

  
الیه در خاک ماسه ای در دوحالت  برای رسيدن به نفوذ معين  به منظور بررسی تنش

حالت مورد بررسی قرار گرفت  20تراکم یکسان و تراکم مختلف مجموع های دارای 

در  T-193  AASHTOبار تکرار شد. نمونه ها طبق استاندارد  4الی  3،که هر آزمون 

ضربه صورت گرفته است که بر اساس نتایج آزمایشات 65و 30، 10کوبش های مختلف 

% می 107و %96، %89به ترتيب تقریبا بصورت  65و 30، 10،درصد تراکم کوبش های 

 باشد. آزمایشات انجام شده بطور کلی در دو مرحله انجام گرفته شده است.

ضربه در  65، 30، 10کوبش های در حالت خاک با تراکم یکسان ، نمونه ها در 

الیه درحالت غير مسلح و مسلح شده با الياف مورد بررسی قرار گرفت. الياف 5

کوبيده شد و تحت آزمایش جهت بررسی تنش  CBRالیه در قالب  5بصورت تصادفی در کل 

خاک با الیه های دارای تراکم مختلف ، نمونه ها در حالت  حالتدرها قرار گرفت. 

( و همچنين دو %89ضربه)10( بر روی سه الیه%100ضربه)65به صورت دو الیه غير مسلح 

(تهيه شد. جهت مسلح کردن نمونه ها %95ضربه ) 30( بر روی سه الیه%100ضربه)65الیه 

ضربه رویی با الياف بصورت تصادفی در درصدهای وزنی مختلف با  65فقط دو الیه 

ضربه  10ضربه و سه الیه  30سه الیه مقدار آب بهينه مورد نياز تهيه شده و روی 

بصورت جداگانه بر  CBRبدون الياف جداگانه قرار گرفته شده و هر الیه در قالب 

 1/0ميليمتر)  5و  5/2س کوبش مورد نظر کوبيده شده است ونتایج  در دو نفوذ اسا

 ثبت گردید.  (اینچ 2/0و 

 

 

 نتایجتحليل  .3

 

در خاک غير مسلح با سيدن به نفوذ معين اعمالی برای ربررسی تنش  .     3.1

 تراکم یکسان و مختلف 

 

تراکم یکسان و تراکم الیه های دارای نفوذ خاک ماسه ای غيرمسلح با  -نمودار تنش

 نشان داده شده است. 2مختلف در شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ماسه  جنس ذرات

 ASTM T854  65/2 چگالی توده ویژه

 NP AASHTO T89 شاخص خميری
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م مختلفتراکم یکسان و تراکالیه های دارای  نفوذ خاک ماسه ای غیرمسلح با –تنش  -2شکل   

ضربه روی  65، 10ضربه روی  65ضربه ، 65ضربه ، 30 ضربه ،10نتایج کليه نمونه های 

 3در شکلاینچ(2/0و1/0 )ميليمتر 5و  5/2در شرایط بدون الياف در نفوذهای  30
 مشاهده می شود.

 

 
 تنش های الزم برای رسیدن به نفوذ معین در خاک غیر مسلح با تراکم های مختلف   -3شکل نتا

 

متناظر  از نتایج مشاهده می شود که هرچه درصد تراکم افزایش می یابد تنش

 ضربه (تنش65)حالت تراکم یکسان با کوبش باال  بيشتر می شود و در با کرنش معين

می برای رسيدن به نفوذ معين بيشتر از حالت الیه های با تراکم مختلف  اعمالی

تراکم مختلف  الیه های دارای  بادر خاک  باشدکه این یک امر طبيعی می باشد.

بيشتر خواهد شد  دن به نفوذ معين يبرای رس هرچه اختالف تراکم کمتر باشد تنش،

 3جدول  در که این امر به پيوستگی بين ذرات خاک و درگير شدن آنها بستگی دارد.

 در نمونه های غير مسلح ارائه گردیده است. درصد افزایش تنش اعمالی

 

 در خاک غیر مسلح در تراکم های مختلف درصد افزایش تنش اعمالی برای نفوذ معین  -3جدول 

 اینچ(2/0)ميليمتر5 نفوذ اینچ( 1/0)ميليمتر5/2  نفوذ ضربه

 %3/146 %17/137 ضربه  30ضربه به 10

 %66/69 %21/70 ضربه65ضربه به 30

 %89/317 %71/303 ضربه 65ضربه به 10

 %29/87 %57/83 ضربه30/65ضربه به  10/65

 

 

در حالت خاک مسلح شده با الياف برای رسيدن به نفوذ معين بررسی تنش  .    3.2

 پلی پروپيلن در تراکم های مختلف 

 

تغييرات تراکم بر روی تنش  اثردر یک ميزان ثابت از درصد حضور الياف نيز 

 ی الیه های ی بر روی خاک دارابررسی شد.که برای هر ميزان الياف مشخص آزمایش های

 (اینچ 2/0و  1/0)ميليمتر 5و5/2  با تراکم یکسان و تراکم مختلف در نفوذ های

نشان داده شده  5و4در شکل الزم برای رسيدن به نفوذهای معين انجام شد که تنش 

 است. 
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در خاک مسلح در یک  (میلیمتر 5/2اینچ)  1/0تنش های الزم برای رسیدن به نفوذ -4شکل 

 ز درصد حضور الیاف میزان ثابت ا

 

 
در خاک مسلح در یک  (میلیمتر 5اینچ )  2/0تنش های الزم برای رسیدن به نفوذ  -5شکل 

 میزان ثابت از درصد حضور الیاف 

  

با توجه به نتایج می توان دریافت در نمونه های مسلح  با الياف در یک  

افزایش  نش معينمتناظر با کر ميزان ثابت، با افزایش درصد تراکم ميزان تنش

ضربه نسبت به 65درصد در  حالت 05/0یافته است. تنش نمونه مسلح شده با الياف 

افزایش  %99/15به ميزانميليمتر  5نفوذ برای رسيدن به    30ضربه روی 65حالت  

درصد با افزایش درصد تراکم در  15/0نمونه های مسلح شده با الياف  .یابدمی 

راکم مختلف تنش الزم برای رسيدن به نفوذ معين حالت تراکم یکسان و حالت ت

درصد در  15/0ضربه با الياف  65افزایش یافته است. در این حالت نمونه 

نسبت به نمونه های دیگر بهينه می باشد و تنش  (اینچ2/0و1/0) ميليمتر 5و5/2نفوذ

در اعمالی . تنش افزایش یافته است%26/11، 30ضربه روی 65آن نسبت به  نمونه 

نمونه های مسلح در حالت تراکم یکسان نسبت به هم و در حالت تراکم مختلف نسبت 

 ارائه شده است. 4( در جدول  15/0به هم در درصد بهينه  الياف)

 

درصد بهینه الیاف در  درصد افزایش تنش اعمالی برای رسیدن به نفوذ معین -4جدول 

 در تراکم های مختلف درصد(15/0)

 1/0)ميليمتر 5/2 نفوذ حالت  ضربه در بهينه ترین
 اینچ(

 2/0)ميليمتر 5 نفوذ
 اینچ(

 %16/152 %61/151 ضربه مسلح 30ضربه مسلح به 10

 %83/23 %12/21 ضربه مسلح 65ضربه مسلح به 30

 %26/212 %7/204 ضربه مسلح 65ضربه مسلح به 10

 %72/73 %67/73 ضربه مسلح 30/65ضربه مسلح به 10/65

 

ميزان ثابت از درصد الياف ،در حالت تراکم یکسان نمونه با توجه به یک 

تنش بيشتری  و همچنين در حالت تراکم ميزان ضربه  10و  30ضربه نسبت به نمونه 65

برای رسيدن  تنش بيشتری 10ضربه روی 65نسبت به حالت  30ضربه روی 65مختلف، حالت 

متناظر با يزان تنش دارد. نتایج  حاصله نشان می دهد باالترین مبه نفوذ معين 

با تراکم یکسان و تراکم مختلف به ترتيب ، در دارای الیه های در خاک کرنش معين 

خواهد بود که در کليه نمونه ها، خاک مسلح ضربه  30ضربه روی 65ضربه و  65تراکم 
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تنش  6شکلدرصد بيشترین تنش متناظر با کرنش معين را دارد.   15/0اليافشده با  

با تراکم مختلف و تراکم دارای الیه های خاک دن به نفوذ معين الزم برای رسي

 ( را نشان می دهد.%15/0یکسان مسلح شده با درصد بهينه الياف )

 
تنش های الزم برای رسیدن به نفوذ معین در خاک غیر مسلح و مسلح با درصد بهینه  -6شکل 

 الیاف در تراکم های نسبی مختلف 

 

الت خاک با الیه های دارای تراکم یکسان در درصد در ح 6که با توجه به شکل 

بهينه الياف هرچه تراکم افزایش یافته است تنش الزم برای رسيدن به نفوذ معين 

نيز افزایش یافته است و همچنين در حالت خاک با الیه های دارای تراکم مختلف در 

به ( تنش الزم ضر 30ضربه روی 65درصد بهينه الياف هر چه اختالف تراکم کمتر شده )

تنش الزم برای رسيدن به  7شکل برای رسيدن به نفوذ معين افزایش یافته است. 

ضربه غير مسلح  30ضربه مسلح روی 65ضربه غير مسلح و 65نفوذ معين برای دو نمونه 

 را نشان می دهد. 

 

 
مسلح  ضربه غیر 30روی  ضربه مسلح65ضربه غیر مسلح با خاک  65در خاک نفوذ  –تنش  -7شکل 

  
 

 65درخاک با تراکم  اینچ( 2/0) ميليمتر 5الزم برای رسيدن به نفوذتنش 

 15/0ضربه مسلح با الياف  30ضربه روی 65ضربه غير مسلح نسبت به خاک با تراکم 

.که تقریبا نتيجه رضایتبخشی می باشد  داشته است افزایش %52/7درصد به ميزان 

وجود تمام الیه خاک را بکوبيم با صرف به جای آنکه مطابق آیين نامه های مکه 

انرژی کوبش کمتر و تسليح الیه های فوقانی و صرف انرژی کوبشی در این الیه ها به 

 ربری مشابه خاک تمام کوبش برسيم.ظرفيت با

 

 

 نتيجه گيری .4

 

تراکم یکسان با افزایش درصد تراکم تنش الیه های دارای در خاک غير مسلح  با  -1

برای رسيدن  اعمالی  تنشنش معين افزایش یافته است. که بيشترین متناظر با کر

 ضربه( بوده است. همچنين در خاک65%)100خاک در درصد تراکم  به نفوذ معين 

(  30ضربه روی 65با تراکم مختلف ، خاک با اختالف تراکم کم )دارای الیه های 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1ر و مه 30

 

 

% 29/87ميليمتر  5 ( در نفوذ10ضربه روی 65نسبت به خاک با اختالف تراکم زیاد)

 افزایش تنش داشته است. 

با افزایش تراکم تنش متناظر با کرنش  15/0و  1/0،  05/0در درصد الياف های  -2

و  % 15/0معين افزایش می یابد . که در این درصد تراکم ها، درصد بهينه الياف 

تراکم خاک با  اعمالی برای رسيدن به نفوذمعين تنش می باشد. ضربه 65در  تراکم 

 10درصد وزنی الياف  نسبت به خاک با تراکم  15/0ضربه مسلح شده با  65، 30،  10

  افزایش یافته است.% 4/3% و76/41% ،47/38ضربه غيرمسلح به ترتيب  65، 30، 

ضربه 30ضربه مسلح روی 65در درصد بهينه الياف ، خاک با اختالف تراکم کم ) -3

ضربه غيرمسلح( 10ضربه مسلح روی 65تراکم زیاد)غير مسلح( نسبت به خاک با اختالف 

اعمالی برای رسيدن به تنش %تنش افزایش داشته است. 6/72ميليمتر  5در نفوذ 

ضربه 65ضربه غير مسلح نسبت به خاک با تراکم  65در خاک با تراکم نفوذ معين 

که  افزایش داشته است، %52/7ضربه به ميزان  30روی درصد  15/0مسلح با الياف 

به جای آنکه مطابق آیين نامه های موجود تقریبا نتيجه رضایتبخشی می باشد  که 

تمام الیه خاک را بکوبيم با صرف انرژی کوبش کمتر و تسليح الیه های فوقانی و 

 صرف انرژی کوبشی در این الیه ها به ظرفيت باربری مشابه خاک تمام کوبش برسيم.
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