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 خالصه

وافزایش باربری ژئوتکستایل هایکی ازانواع ژئوسيتتيک هاهستند که مسلح کردن 

 ٬شامل ٬خاک یکی ازکاربردهای آن می باشد. دراین مقاله تاثيرمشخصات ژئوتکستایل

 و چسبندگی ٬رطوبت ٬سختی وزیری ومشخصات خاک شامل تراکم ٬نوع بافت ژئوتکستایل

زاویه اصطکاک داخلی  برروی مشخصات مقاومت برشی خاک مسلح شده باژئوتکستایل 

موردبررسی قرارمی گيرند. مدلهایی ازآزمایش برش مستقيم بااستفاده ازنرم 

موردتحليل قرارگرفته ونتایج آن تشریح می گردند. بعدازصحت سنجی FLAC 2Dافزار

دلهاانجام ميگيرد. نتایج نشان مدلسازی بااستفاده ازنتایج آزمایشگاهی تحليل م

دهنده این است که زبری ونوع بافت ژئوتکستایل برروی مقاومت برشی خاک 

 ٬موثربوده وسختی ژئوتکستایل تاثيرجندانی درافزایش مقاومت ندارد. همچنين

زاویه اصطکاک داخلی  ٬رطوبت خاک ٬نتایج تحليل نشان می دهدن که درصدتراکم

  .ت برشی خاک مسلح موثرندوچسبندگی خاک برروی مقاوم

 
 FLAC 2D ٬برش مستقیم ٬مقاومت برشی ٬کلمات کلیدی: ژئوتکستایل

 

 مقدمه .1
 

یکی ازکاربردهای اصلی زئوسنتتيکها برای بهبود ظرفيت باربری خاکهای ضعيف می 

درسالهای  کئوسنتتيژو کباشد. تحقيقات مختلفی برای مطالعه اندرکنش خا

ک مدل فونداسيون بزرگ وهمکارانش رفتاری 3خااخيرانجام گرفته است. ابوفرس

. یکی ازضروریات مطالعه خاک [1]مسلح شده باژئوسنتتيک مطالعه کردندرابرروی خاک 

مسلح شده بازئوسنتتيک مقاومت برشی ورفتارفصل مشترک خاک ومسلح کننده می باشد. 

زمایشات مقاومت برشی فصل مشترک خاک ومسلح کننده بااستفاده ازانواع مختلفی ازآ

انجام می گيردکه رایجترین آنها آزمایش برش مستقيم می باشد. ابوفرساخ 

وهمکارانش بااستفاده ازبرش مستقيم بزرگ مقياس اثررطوبت وچگالی خشک رابرروی 

جسمانی وهمکارانش چندآزمایش برش  . [2]اندرکنش خاک وژئوسنتيک مطالعه نمودند

العه اثرات شاخص خميری وتنش نرمال مستقيم بزرگ مقياس زهکشی نشده رابرای مط

غالب تحقيقات مربوط به . [3]برروی رفتاربرشی ومدول برشی خاک استفاده نمودند
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برخی  ٬مشخصات رفتاربرشی خاکهای مسلح شده مربوط به خاکهای یک الیه ای است. اما

ازمحققين نيزرفتاربرشی خاکهای دوالیه ای مسلح راموردمطالعه قرارداده اند. 

رانوبهاوباسورهارآزمایشاتی رادریک دستگاه برش مستقيم انجام 

تغييرمکان رادرفصل مشترک خاک وژئوتکستایل بااستفاده -دادندتارفتارنيرو

ازدونوع ژئوتکستایل بافته شده مطالعه نموده ومدلی رابرای پيش بينی رفتارفصل 

ع وضيایی کمال زار. [4]مشترک قبل ازتنش برشی اوج وبعدازآن ارائه نمودند

مویدرفتاریم خاک دوالیه ای شامل اساس سنگدانه ای وبستررسی راکه باانواع مختلف 

ژئوسنتتيک شامل ژئوتکستایل وژئوگرید مسلح شده بودندرابااستفاده ازبرش مستقيم 

ازمهمترین یافته های آنها این بودکه  . [5]بزرگ مقياس مطالعه نمودند

ده بازئوگرید درتنش های نرمال بهبودمقاومت برشی نمونه های مسلح ش

باالتربيشتراست. همچنين آنهایافتند که ژئوگرید باعث افزایش اصطکاک داخلی 

اما ژئوتکستایل هافقط به مقدارکمی چسبندگی رادرخاک  ٬وچسبندگی خاک می شوند

 دوالیه ای افزایش داده وزاویه اصطکاک داخلی رانيزکاهش ميدهد. 

ده ازمدلسازی عددی آزمایش برش مستقيم تاثيرمشخصات دراین مقاله بااستفا       

 ژئوسنتتيک وخاک مسلح شده برروی مقاومت برشی خاک تشریح می گردد. 

 

 روش تحقیق .2

 

ازآزمایش برش مستقيم استفاده  ٬جهت بررسی پارامترهای موثربرمکانيزم تسليح خاک

شده وتاثيرمشخصات ژئوتکستایل وخاک برمقاومت برشی خاک توسط مدلسازی درنرم 

بررسی شده اند. بااستفاده ازنتایج آزمایشگاهی برش مستقيم انجام FLAC 2Dافزار

)شکل نتایج تحليل مدلسازی عددی صحت سنجی شده اند[6]وهمکارانششده توسط موفيز

باتغييرپارامترهای  ٬سنجی نتایج مدلسازی عددی بانتایج آزمایشگاهی . بعدازصحت(1

 ليل عددی موردبررسی قرارگرفته اند. حمختلف خاک والمان مسلح کننده نتایج ت

نمونه خاک مورداستفاده درتحليل یک خاک رسوبی چسبنده بوده که درسيستم طبقه 

حدروانی  ٬ 63/2گالی نسبیقرارمی گيرد. این خاک دارای چCHبندی یونيفاید درطبقه 

%ماسه وبقيه ازشن می باشد. 36 ٬%الی18 ٬رس465بوده وشامل %39حدخميری  73%٬

برای  %می باشد. 6/24ورطوبت بهينه آن نيز3kN/m 42/14حداکثروزن مخصوص خشک خاک

ازالمان تيروبرای مدلسازی اندرکنش مسلح FLAC 2Dمدلسازی المان تسليح درنرم افزار

( استفاده گردیده است. خصوصيات Interfaceازالمان واسط )کننده وخاک 

یاسختی وممان اینرسی می مدول یانگ  ٬موردنيازالمان تيرشامل مساحت سطح مقطع

باشند. ممان اینرسی تيرصفردرنظرگرفته شده تاازمقاومت خمشی ژئوتکستایل صرف 

چسبندگی  ٬مالکولومب درنظرگرفته شده وسختی نر-نظرشود. المان واسط بامعيارموهر

وزاویه اصطکاک المان تسليح وخاک برای آن تعریف گردیده است که مقادیرآنهابه 

 درجه می باشند. 03/29و  2kN/m 6/100 ٬ MPa 29/7ترتيب
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 الف( نمونه غیرمسلح ب(نمونه مسلح : نمودارصحت سنجی مدلسازی عددی1شکل 

 

 نتایج تحلیل عددی .3

 

آزمایش برش مستقيم بااستفاده ازنتایج  ٬بعدازصحت سنجی مدلسازی عددی

باتغييرخصوصيات مختلف ژئوتکستایل وخاک بررسی تاثيرآنها برمقاومت  ٬آزمایشگاهی

 .رفت که دربخشهای زیرارائه می گردندبرشی انجام گ

 

 مشخصات زئوتکستایلتاثیر. 3-1

 

 ٬زاویه اصطکاک بين خاک وزئوتکستایل بيانگرزبری تسليح است. به این منظور

درتنش های نرمال مختلف برمقاومت زبری تاثير ٬باثابت نگه داشتن پارامترهای دیگر

تغييرات 2برشی خاک مسلح ونيروی محوری واردبرژئوتکستاتيل بررسی شده است. شکل 

تنش برشی حداکثرونيروی محوری ژئوتکستایل رابرحسب زاویه اصطکاک نشان می دهد. 

یش زبری سطح ژئوتکستایل تنش برشی باافزا ٬همانگونه که مالحظه می گردد

حداکثرونيروی محوری ژئوتکستایل افزایش می یابند. این به این معنی است که 

افزایش زیری باعث افزایش مقاومت برشی خاک مسلح وافزایش کارایی واستفاده 

تغييرات نيروی محوری ژئوتکستایل بيشترازتوان کششی مسلح کننده می شود. 

تندتری نسبت به تغييرات تنش برشی حداکثرداردکه بيانگراین باافزایش زبری شيب 

ولی نيرویی که  ٬است که هرچندباافزایش زبری تسليح مقاومت خاک افزایش می یابد

ژئوتکستایل درهنگام برش جذب می کندروندافزایشی مطلوب تری دارد. یافته 

مال مقاومت دیگراین تحليل که درشکل نيزمشهوداست این است که باافزایش تنش نر

برشی ونيروی محوری زئوتکستایل افزایش می یابندکه این افزایش برای مقاومت 

است. تغييرات مقاومت برشی درتنش های برشی بيشترازنيروی محوری زئوتکستایل 

  نرمال باالبيشتروتغييرات نبروی محوری درتنش های نرمال پایين بيشتراست. 

مدول  ٬باثابت درنظرگرفتن متغيرهای دیگر ٬برای بررسی اثرسختی زئوتکستایل      

یانگ به عنوان سختی ژئوتکستایل تغييرداده شده ودرتنش های نرمال مختلف اثراین 

تغييرات برمقاومت برشی ونيروی محوری ژئوتکستایل بررسی گردید. نتایج این 

 نشان داده شده اندکه درآن تغييرات تنش برشی حداکثرونيروی محوری4تحليل درشکل 

ژئوتکستایل برحسب مدول یانگ ژئوتکستایل نشان داده شده اند. همانگونه که 

مقاومت برشی خاک مسلح باافزایش سختی ژئوتکستایل تغييرچندانی  ٬مالحظه می گردد

اما نيروی محوری ژئوتکستایل باافزایش سختی بيشترمی شودواین افزایش  ٬نمی کند

یسه نتایج مربوط به سختی وزبری درتنش های نرمال باالترمشهودتراست. بامقا

ژئوتکستایل می توان نتيجه گيری کردکه اثرافزایش زبری درافزایش مقاومت برشی 

 بيشترازاثرافزایش سختی زئوتکستایل است. 
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 الف(تغییرات تنش برشی حداکثربازبری وب(تغییرات نیروی محوری ژئوتکستایل بازبری :2شکل 

 

 
برشی باسختی ژئوتکستایل ب(تغییرات نیروی محوری ژئوتکستایل : الف(تغییرات مقاومت 3شکل 

 باسختی ژئوتکستایل

 

به منظوربررسی اثرنوع بافت ژئوتکستایل برمقاومت برشی خاک مسلح تحليل         

مدل باسه نوع ژئوتکستایل بابافت های مختلف انجام گرفت که این سه نوع 

یک ژئوتکستایل  ٬ميليمتر25/2ژئوتکستایل بافته نشده باضخامت  ععبارتندازیک نو

ميليمتری وی ک 1ميليمترودارای روزنه های 25/0بافته شده بابافت ریزبه ضخامت 

ميليمتربدون هيچگونه درز. 57/0ژئوتکستایل بافته شده بابافت درشت به ضخامت 

منحنی پوش  4شکل  نشان داده شده اند.1سایرخصوصيات این ژئوتکستایل هادرجدول 

نوع ژئوتکستایل نشان 3گسيختگی یا تغييرات مقاومت برشی باتنش نرمال را دراین 

ژئوتکستایل های بافته شده اثربهتری نسبت  ٬می دهد. همانگونه که مالحظه می گردد

به ژئوتکستایل بی بافت برمقاومت برشی دارد. همچنين ژئوتکستایل بافته شده 

صطکاک بيشتروچسبندگی کمتری نسبت به ژئوتکستایل بابافت بابافت درشت ترزاویه ا

 ریزوبدون بافت دارد. 
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 : تغییرات مقاومت برشی باتنش نرمال برای ژئوتکستایلهای مختلف5شکل 

 

 

 : مشخصات انواع ژئوتکستایلهای مورداستفاده درتحقیق1جدول 

نوع 

 زئوتکستایل

مقاومت 

 کششی

(kN/m) 

بیشترین کشیده 

 شدگی %

 مدول

 (MPaاالستیسته)

زاویه اصطکاک 

مسلح کننده 

 وخاک )درجه(

 95/32 29/7 74 68/18 بافته نشده

بافته شده 

 بابافت ریز
3/25 72 3/65 7/36 

بافته شده 

 بابافت درشت
2/30 51 5/67 2/42 

 

 

 تاثیرمشخصات مربوط به خاک 3-2
 

درتحقيق برمقاومت جهت بررسی تاثيرمشخصات مربوط به خاک ریزدانه مورداستفاده 

بااستفاده ازمدلسازی عددی وتغييرمشخصات خاک شامل  ٬برشی وپوش گسيختگی خاک

وضریب پواسون مقاومت برشی درسطح تنش های چسبندگی  ٬زاویه اصطکاک ٬رطوبت ٬تراکم

امده اند که دنتایج این آ نرمال مختلف تعيين ومشخصات مقاومتی خاک به دست

 ه می گردند.تحليل هادربخش های زیرارائ

ابتدابه  ٬به منظوربررسی اثرتراکم برمقاومت برشی خاک غيرمسلح ومسلح       

 85دو نمونه خاک غيرمسلح بادودرصد تراکم مختلف  ٬منظورصحت سنجی مدلسازی عددی

درصد به دست آمده اندتحليل شده ونتایج تحليل 26و6/24%که دردرصد رطوبت های 100و

نتایج تحليل وآزمایشگاهی 5مثایسه گردیدند. شکل  [7]بانتایج آزمایشگاهی موفيز

انطباق قابل  ٬رابرای این دونمونه نشان می دهد. همانگونه که مالحظه می گردد

قبولی بين نتایج آزمایشگاهی وتحليل عددی وجودداشته واین انطباق درسطح تنش 

نمونه های مسلح وغيرمسلح  ٬نرمال باالتربيشتراست. بعدازصحت سنجی مدلسازی عددی

که مربوط به درصد رطوبت تراکم مختلف دراطراف رطوبت   ٬سطح تراکم مختلف5برای 

تحليل شده  kPa400تا50(درسطوح تنش نرمال مختلف از2بهينه می باشند)جدول 

ومقاومت برشی به دست آمده وباترسيم پوش گسيختگی هرکدام زاویه اصطکاک 

نتایج مربوط به زاویه اصطکاک وچسبندگی رابرای 3دولوچسبندگی تعيين گردیدند.ج

نتایج نشان می دهد که تسليح باعث بهبودمقاومت  حالتهای مختلف نشان می دهد.
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اما  ٬برشی خاک ریزدانه ازطریق افزایش زاویه اصطکاک داخلی وچسبندگی می شود

 تاثيردرافزایش چسبندگی بيشتراززاویه اصطکاک است.

 

 

تنش برشی باتغییرشکل برشی حاصل اازتحلیل ونتایج آزمایشگاهی : تغییرات 5شکل

 %100% ب(تراکم 85الف(درصدتراکم 

 

 

 :مشخصات نمونه هاباتراکم ودرصدرطوبت مختلف2جدول 

 5 4 3 2 1 نمونه
 64 85 100 72 51 درصدتراکم%

 28 26 6/24 22 20 درصدرطوبت%

 

 های مختلف:مشخصات زاویه اصطکاک وچسبندگی نمونه 3جدول 
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برای  ودرصدتراکم تغييرات زاویه اصطکاک داخلی رابادرصدرطوبت6شکل        

باکاهش  ٬نمونه های مسلح وغيرمسلح نشان می دهد. همانگونه که مالحظه می گردد

رطوبت خاک زاویه اصطکاک درخاک مسلح وغيرمسلح افزایش می یابدکه بيانگراین است 

ناسب راجهت ازبين بردن اثررطوبت که دراستفاده ازتسليح بایستی شرایط زهکشی م

ایجادنمود.همچنين دراین شکل مشاهده می شودکه نرخ افزایش زاویه اصطکاک باکاهش 

تغييرات چسبندگی بادرصدروبت  ٬همچنينرطوبت برای نمونه های مسلح بيشتراست. 

نشان داده شده است. همانگونه 7نمونه هابرای نمونه های مسلح وغيرمسلح درشکل 

ه می گردد اثرمسلح کننده برروی چسبندگی نمونه درسمت مرطوب)بيش که مالحظ
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ازرطوبت بهينه بهينه(کمترازسمت خشک است که به این معنی است که رطوبت باعث 

 کاهش اثرتسليح می گردد. 

زاویه اصطکاک داخلی خاک تغييرداده شد  ٬باثابت درنظرگرفتن سایرمتغيرها   

نشان داده شده اند. همانطورکه 9ونمودارهای پوش گسيختگی ترسيم شدند که درشکل

باافزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک مقاومت نمونه  ٬دراین شکل هامالحظه می شود

اماافزایش شيب درنمونه  ٬بهبودیافته و شيب پوش گسيختگی افزایش می یابد

بيشترازنمونه مسلح است. بامحاسبه نسبت تنش برشی پيک درحالت مسلح به غيرمسلح 

نشان 10نمودارتغييرات آن بازاویه اصطکاک داخلی ترسيم گردید که درشکل ٬غيرمسلح

 ٬داده شده اند. همانگونه که مالحظه می گرددباافزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک

که باافزایش زاویه اصطکاک خاک این نسبت کاهش می یابد که نشان دهنده این است 

 عملکردنمونه مسلح وغيرمسلح به هم نزدیک می شوند. 

 
 :تغییرات زاویه اصطکاک بادرصدرطوبت ودرصدتراکم6شکل

 

 
 :تغییرات چسبندگی بادرصدرطوبت برای نمونه مسلح وغیرمسلح7شکل
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 زاویه اصطکاک داخلی خاک:تغییرات منحنی پوش گسیختگی با9شکل

 ٬سایرمتغيرهاوتغييرچسبندگی خاک مورداستفادهباثابت درنظرگرفتن        

تاثيرتغييرچسبندگی خاک برمقاومت خاک مسلح وغيرمسلح بررسی گردید. 

نمودارهای پوش گسيختگی خاک مسلح وغيرمسلح برای خاکهای باچسبندگی مختلف 11شکل

سلح شيب پوش درحالت غيرم ٬رانشان می دهد. همانگونه که مشاهده می گردد

درحالت مسلح  ٬تغييرچندانی نکرده ونمودارهای پوش تقریباباهم موازی هستند. اما

شيب نمودارهای پوش گسيختگی تغييرمی کند وباافزایش تنش نرمال مقاومت برشی 

نمونه های مختلف به یکدیگرنزدیک می شوند که به این معنی است که باافزایش تنش 

می یابد. باترسيم تغييرات تنش برشی پيک نمونه نرمال اثرچسبندگی خاک کاهش 

نشان داده 12مسلح به غيرمسلح درتنش های نرمال مختلف وچسبندگی مختلف که درشکل

می توان نتيجه گيری کردکه باافزایش چسبندگی نمونه هااین نسبت کاهش  ٬شده اند

می یابد که نشان دهنده این است که اثرچسبندگی دربهبودمقاومت نمونه هاکاهش می 

 یابد.

 

 

: تغييرات منحنی های پوش گسيختگی خاکهای مسلح وغيرمسلح برحسب چسبندگی 11شکل

 خاک

 نتیجه گیری-4
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جام شده دراین تحقيق رابه طورخالصه به شرح زیرمی توان بيان نتایج تحليلهای ان

 نمود:

  مقاومت برشی خاک افزایش می باافزایش زبری ژئوتکستایل مسلح کننده خاک

 یابد واثرزبری درتنش های نرمال باالمشهودتراست.

 .افزایش سختی زئوتکستایل تاثيرقابل توجهی درافزایش مقاومت برشی ندارد 

  بافته شده تاثيربهتری ازنوع بافته نشده درافزایش مقاومت ژئوتکستایل

 برشی دارند.

 .زاویه اصطکاک خاک مسلح شده باافزایش رطوبت کاهش می یابد 

  اثرتسليح خاک برروی چسبندگی دررطوبتهای پایين بيشترازرطوبتهای

 باالتراست.

  هم بافزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک مقاومت برشی خاک غيرمسلح ومسلح به

 نزدیک ترمی شوند.

  باافزایش چسبندگی خاک اثرزئوتکستایل درتسليح خاک وافزایش مقاومت برشی

 کاهش می یابد.

 

 . مراجع5

[1]. Abu-Farsakh, M.Y., Coronel, J., (2006) "Characterization of Cohesive Soil–Geosynthetic Interaction 

from Large Direct Shear Test". 85th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C. 

[2]. Abu-Farsakh, M., Coronel, J., and Tao,.M., 2007. Effect of Soil Moisture Content and Dry Density on 

Cohesive Soil–Geosynthetic Interactions Using Large Direct Shear Tests. Journal of Materials in 

Civil Engineering, 19 (7), 540-549. 

[3]. Jesmani, M., Kashani, H. F., Kamalzare, M., 2010. Effect of Plasticity and Normal Stress on Undrained 

Shear Modulus of Clayey Soils. Acta geotechnical slovenica, (1), 47-59. 

[4]. Anubhav and P.K. Basudhar, 2010. Modeling of soil–woven geotextile interface behavior from direct 

shear test results. Geotextiles and Geomembranes, 28 (4), 403-408. 

[5]. Kamalzare, M. and Ziaei-Moayed, R. (2011) "Influence of geosynthetic reinforcement on the shear 

strength characteristics of two layer subgrade" Acta geotechnical slovenica, (1), 39-49. 

[6] Syed Abdul Mofiz, S. A., Taha, M. R.  and Dipopk Chandra Sharker, D. C., 2004, " Mechanical 

stress-strain characteristics and model behavior of geosynthetic reinforced soil 

composites" - 17th ASCE engineering Mechanics Conference, pp.1- 8. 


