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 خالصه

اعمالی از تحمل بارهای  توانایی که خاک زیر پی ضعيف باشد و مواقعیدر 

منظور از  .باشدروشی مناسب ضروری میبهسازی خاک با ، را نداشته باشد روسازه

مجاز بر اساس شرایط تحمل بارهای وارده، ظرفيت باربری خاک و ميزان نشست 

در مواردی که خاک ضعيف با روش جایگزینی خاک باشد. برداری روسازه میبهره

شود؛ عمق بهسازی با توجه به عمق نفوذ تنش و شرایط گوه مناسب، بهسازی می

در مواردی ای برخوردار است. تأمين عمق بهسازی کافی گسيختگی از اهميت ویژه

از استفاده و  باشدقتصادی امکان پذیر نمیبا توجه به مسائل اجرایی و ا

، امکان دستيابی به ظرفيت باربری بيشتر و یا کاهش های ژئوگریدکنندهمسلح

در این مقاله ضمن بررسی اثر الیه  سازد.را ممکن می بهسازیضخامت الیه 

ای متراکم در ظرفيت باربری و نشست ای سست با خاک دانهجایگزین شده خاک دانه

کننده ژئوگرید در مرز به بررسی و تحليل اثر وجود مسلح شالوده نوارینهایی 

 پرداخته شده است.  FLAC 2Dمحدودتفاضل افزار دو الیه مذکور در محيط نرم

 5/2بيشتر از  خاک متراکمدهند که افزایش عمق الیه ها نشان مینتایج تحليل
 تأثيری در افزایش ظرفيت باربری نهایی پی نواری نخواهد داشت ،برابر عرض پی

ترین بهسازی برای خاک سست با بهينه کاهش پيدا خواهد کرد.  و فقط نشست

عمق  درکننده ژئوگرید تکنيک جایگزینی الیه خاک متراکم، استفاده از مسلح

 5ض کمتر از کننده با عرهمچنين استفاده از مسلح باشد.عرض پی می 75/0حدود  
 شود.برابر عرض پی پيشنهاد نمی

 
 مسلح، ژئوگرید ایالیه خاک تحلیل عددی، ظرفیت باربری،کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده را نداشته در شرایطی که خاک زیر پی 

ضعيف توان از روش جایگزین کردن خاک مناسب و متراکم به جای خاک باشد، می

استفاده کرد. در برخی موارد ضخامت خاک جایگزین شده پاسخگوی ظرفيت باربری 

های هندسی و اقتصادی وجود خواهد باشد و یا عالوه بر این محدودیتمورد نياز نمی

هایی با قابليت تحمل کشش به منظور کنندهداشت. در این شرایط استفاده از مسلح

 راهکار مناسبی خواهد بود.  تسليح و افزایش ظرفيت باربری خاک

 استفاده از مصالح پليمری مانند ژئوگرید به منظور افزایش ظرفيت باربری

از  در چند دهه اخير مورد توجه مهندسين و محققين قرار گرفته است. خاک پی

به  های آزمایشگاهی و عددیمحققين با استفاده از مدلميالدی  1980دهه  اوایل

های سطحی که خاک زیر آن توسط و همچنين نشست پی نهایی ارزیابی ظرفيت باربری 

مسلح  سازی،ها با عملکرد مسلحهای ژئوگرید، یا هر نوع دیگر از ژئوسيتنتتيکالیه

 Akinmusuru & Akinbolade ()، Guido etتوان به اند که از آن جمله میشده است، پرداخته

al. () ،Huang & Tatsauka ()، Khing et al. () ،Shin & Das ()،Dash & et al. () ، Boushehrian 

                                                 
 کارشناس ارشد ژئوتکنیک1
 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست2
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& Hataf ()، Chen ()، Basudhar et al. ()، Latha & Somwanshi ()، Moghaddas Tafreshi & 

Dawson () اشاره کرد . 

تأثير تسليح خاک سست و نرم بر ظرفيت باربری و  روی مطالعات انجام شده

 ،Love et al. ()، Lee et al. ()دهند )ها را نشان مینشست، نيز موفقيت ژئوسينتتيک

Alawaji ()، Deb et al. ()، Zhou and Wen ()) در ميان مطالعات انجام شده، محققين .

به  ای متراکم مسلحای سست با خاک دانهدانهاندکی به بررسی جایگزینی الیه خاک 

با بررسی این موضوع، افزایش  Kumar et al. ()اند. برای مثال ژئوگرید پرداخته

برابر در شرایط جایگزینی ضخامت  4تا  3ظرفيت باربری پی نواری را به ميزان 

0/1B گرید را الیه ژئو 4تا  2بندی شده و مسلح به خاک ضعيف با خاک خوب دانه

 نتيجه گرفتند.

در تحقيق حاضر با استفاده از مدلسازی عددی پی نواری و خاک زیر آن در 

ای ، به بررسی جایگزینی الیه باالیی خاک دانه FLAC 2Dتفاضل محدودافزار محيط نرم

ضعيف و سست با خاک متراکم خواهيم پرداخت. در این مطالعه ابتدا تأثير الیه 

های مختلف، بررسی و ضخامت بهينه معرفی خواهد کننده با ضخامتمتراکم بدون مسلح

کننده ژئوگرید در مرز دو الیه ضعيف و شد. سپس با استفاده از یک الیه مسلح

های مختلف قرارگيری ژئوگرید مورد بررسی متراکم، ظرفيت باربری و نشست در عمق

 قرار خواهد گرفت.

 

 

 ودو مدل المان محد پارامترهای هندسی .2
 

ای و مسلح به ژئوگرید، با توجه به منظور بررسی ظرفيت باربری و نشست خاک دانه

افزار تفاضل محدود از مدل دو بعدی در نرم به نواری بودن پی و شرایط کرنش مسطح

FLAC   استفاده شده است. مدل عددی با مقياس و مشخصات مدل آزمایشگاهی ابریشمی

سنجی نتایج مدلسازی عددی نيز ميسر باشد. صحت( ساخته شده است تا امکان 1388)

( نشان داده شده است، شامل یک پی نواری به 1هندسه مدل همانطور که در شکل )

و یک الیه  hالیه خاک متراکم جایگزین شده با خاک سست به ضخامت واقع بر  Bعرض 

 باشد.در مرز خاک سست و متراکم می bژئوگرید به عرض 

 

 
 ای هندسی مدل عددیپارامتره -1شکل 

 

با توجه به تقارن موجود در هندسه مدل، تنها نيمی از محيط خاک و شالوده 

 56متر عرض و سانتی 40نواری مدلسازی شده است. ابعاد مدل عددی خاک دارای 

متر انتخاب شده است که سانتی 5باشد. عرض شالوده نواری نيز می ارتفاعمتر سانتی

دهد. مرزهای ( مدل عددی محيط خاک را نشان می2است. شکل )نصف آن مدلسازی شده 

باشد. برای قائم مدل دارای حرکت قائم آزاد و حرکت افقی محدود و بسته شده می

 بندی خاکمرز کف نيز جابجایی در هر دو جهت قائم و افقی بسته شده است. المان

-متر( تا درشتميلی 4از ریزترین المان زیر شالوده ) شودهمانطور که مالحظه می

 باشد. شالوده نواریمتر( میسانتی 1سمت راست پایين مدل ) ترین المان در کناره

ها در هر دو جهت قائم و افقی همانند یک با استفاده از روش مقيد کردن گره نيز

 پی صلب و کف زبر مدلسازی شده است.

ک دانکن با مدل رفتاری خاک با توجه به نوع خاک و بارگذاری، هایپربولي

 کولمب انتخاب شده است. -پوش گسيختگی موهر
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(1) 𝐸 =  [1 − 𝑅𝑓𝑆𝑙]
2

𝐾𝑃𝑎 (
𝜎3

𝑃𝑎

)
𝑛

 

معرف سطح تنش و از مطابق رابطه زیر  Slفشار اتمسفر و  Paدر این رابطه، 

 شود.محاسبه می

(2) 𝑆𝑙 =
𝜎1 − 𝜎3

(𝜎1 − 𝜎3)𝑓

 

اساس معيار باشد. این عبارت بر عبارت مخرج تفاوت تنش در لحظه گسيختگی می

 باشد.کولمب، از رابطه زیر قابل محاسبه می -گسيختگی موهر

(3) (𝜎1 − 𝜎3)𝑓 =  𝜎3 (
1 + sin ∅

1 − sin ∅
− 1) −  2𝑐√

1 + sin ∅

1 − sin ∅
 

،  fR (Failure Ratio)و  K (Modulus Number) ،n (Exponent Number)پارامترهای مقادیر 

 ( بيان شده است.1برای خاک متراکم و سست در جدول )

 

 
 مدل عددی محیط خاک  -2شکل 

 

 پارامترهای مدل رفتاری خاک -1جدول 

 fR n K 

ای خاک دانه

 متراکم
0/8927 0/4634 757/28 

ای خاک دانه

 سست
0/8549 0/6666 239/62 

 

 gr/cm 1/52و  gr/cm 1/61به ترتيب با دانسيته خشک خاک در حالت متراکم و سست 

 معادل روابط زیر در مدل عددی اعمال شده است با تغييرات زاویه اصطکاک داخلیو 

 .)واحد تنش کيلوپاسکال است(

(4) ϕ = 43.67 − 0.0184σ3 

 

(5) ϕ = 40.68 − 0.0328σ3 

مدلسازی عدی المان ژئوگرید با توجه به اندرکنش آن با خاک به دو صورت 

کننده و مقاومت اتکائی خاک در جلو نوارهای عرضی اصطکاک بين خاک و مسلح

المان کابل با رفتاری محوری و  به صورت المان کابل انجام شده است. ژئوگرید

اندرکنش با محيط اطراف به صورت مقاومت برشی در طول المان، ژئوگرید را به 

( نشان 2خوبی مدلسازی خواهد کرد. مشخصات مدل عددی المان ژئوگرید در جدول )

 داده شده است.
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 مشخصات مدل عددی ژئوگرید -2جدول 

Tensile yield strength 

(N/m) 

Elastic modulus 

(N/m2) 
𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑏𝑜𝑛𝑑(N/m

2) 𝑆𝑏𝑜𝑛𝑑(N/m) 

2160 36363 30 109 0 

 

الذکر با توجه به مشخصات خاک و شایان ذکر است که تمام مشخصات فوق

 ( انتخاب و محاسبه شده است. 1388ژئوگرید مدل آزمایشگاهی ابریشمی )

ای متراکم در دو حالت سنجی مدل عددی با استفاده از خاک یک الیهصحت

( تحت شرایط یکسان انجام شده 1388غيرمسلح و مسلح و مقایسه با نتایج ابریشمی )

( تغييرات تنش زیر پی در مقابل نشست را در دو حالت مسلح و غير 3) است. شکل

ری مدل عددی با مدل فيزیکی اربدهند. سازگاری خوب نمودار ظرفيت بمسلح نشان می

 باشد.نشان دهنده صحت مدل عددی می موجود
 

 
  )الف(

 
 )ب(

خاک متراکم و  -موجود، الف سازی فیزیکیسازی عددی با مدلمقایسه نتایج مدل -3شکل 

 خاک متراکم مسلح به یک الیه ژئوگرید با شرایط یکسان -و ب غیرمسلح

 

 

 پارامتری نتایج تحلیل عددی و آنالیز .3

 

 باربری، ابتدا ظرفيتبررسی تأثير الیه خاک متراکم جایگزین روی به منظور 

 kPa 55گونه بهسازی، مدلسازی و ظرفيت باربری نهایی آن معادل خاک سست بدون هيچ

 ای از خاک سستبدست خواهد آمد. سپس با جایگزینی الیه mm 7/5با نشست نهایی حدود 

 نشست( و quظرفيت باربری نهایی )( با خاک متراکم، B 5تا  B 0/16با عمق مشخص )

های انجام شده، از به منظور بررسی بهتر تحليلمحاسبه خواهد شد.  (suنهایی )

( SR( و نسبت نشست نهایی )BCRپارامترهای بدون بعد نسبت ظرفيت باربری نهایی )

 مطابق با روابط زیر استفاده خواهيم کرد.

(6) 𝐵𝐶𝑅𝑈𝑅.𝐿.𝑆. =
𝑞𝑢,𝑢𝑛𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑞𝑢,𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑑

 

(7) 
𝑆𝑅𝑈𝑅.𝐿.𝑆. =

𝑆𝑢,𝑢𝑛𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑆𝑢,𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑑

 

 

غيرمسلح( ای )خاک الیه Unreinforced Layered Soilمخفف  .UR.L.Sدر روابط فوق اندیس 

 باشد.می

در مقابل افزایش نسبت عمق الیه بهسازی شده به  .BCRUR.L.S( تغييرات 4شکل )

شود با افزایش عمق همانطور که مالحظه میدهد. ( را نشان میh/Bعرض پی نواری )

، 2/5معادل  h/Bیابد و پس از الیه بهسازی شده، ظرفيت باربری خاک نيز افزایش می

افزایش ضخامت الیه بهسازی شده از این حد  شود.باربری مشاهده نمیافزایش ظرفيت 

 به بعد صرفًا منجر به کاهش نشست نهایی خاک خواهد شد.
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( بيان 5( در شکل ).SRUR.I.Sای غيرمسلح )تغييرات نسبت نشست نهایی خاک الیه 

ابتدا افزایش  h/Bباشد که با افزایش شده است. روند کلی نمودار به این صورت می

کاهش نشست را خواهيم  ،(h/B=1/0نشست را خواهيم داشت و پس از عمق بهسازی معين )

ای تغيير چندانی نخواهد کرد و با افزایش اندک الیه متراکم سختی خاک الیه داشت.

لذا با افزایش ظرفيت باربری، افزایش نشست را خواهيم داشت. ولی پس از عمق 

h/B=1/0 یش سختی خاک زیر شالوده محسوس و کاهش نشست را خواهيم به تدریج افزا

 .داشت

 
( در مقابل نسبت .𝐁𝐂𝐑𝐔𝐑.𝐋.𝐒ای غیرمسلح )تغییرات نسبت ظرفیت باربری نهایی خاک الیه -4 شکل

 ( h/Bعمق الیه بهسازی شده به عرض پی )

 

 
( در مقابل نسبت عمق الیه .𝐒𝐑𝐔𝐑.𝐋.𝐒ای غیرمسلح )تغییرات نسبت نشست نهایی خاک الیه -5شکل 

 ( h/Bبهسازی شده به عرض پی )

های قبل ضخامت خاک ای مشابه تحليلبرای بررسی اثر مسلح کردن خاک الیه

انتخاب و یک الیه ژئوگرید در مرز دو الیه قرار  B 5تا  B 0/16متراکم را از 

شود تا از مدل می (Bبرابر عرض شالوده ) 15( معادل bعرض ژئوگرید )خواهيم داد. 

برای بررسی نتایج از  ایجاد حداکثر درگيری خاک و ژئوگرید اطمينان حاصل گردد.

 پارامترهای بدون بعد زیر استفاده خواهند شد.

(8) 𝐵𝐶𝑅𝑅.𝐿.𝑆. =
𝑞𝑢,𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑞𝑢,𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑑

 

 

(9) 
𝑆𝑅𝑅.𝐿.𝑆. =

𝑆𝑢,𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑆𝑢,𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑑

 

 

-ای مسلح( می)خاک الیه Reinforced Layered Soilمخفف  .R.L.Sدر روابط فوق اندیس 

( در .BCRR.L.Sای مسلح )نمودار تغييرات نسبت ظرفيت باربری نهایی خاک الیه باشد.
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( ترسيم 6شکل ) درمقابل افزایش عمق بهسازی )الیه متراکم به همراه ژئوگرید( 

مقدار ظرفيت  h/B=2/5پس از  ،مشابه حالت غيرمسلحشود که مالحظه می شده است.

کمتر از  h/Bعلت کمتر بودن ظرفيت باربری در  باربری ثابت باقی خواهد ماند.

اشد که منجر به بيرون کشش المان ژئوگرید ب، وجود سربار کم روی ژئوگرید می0/75

اندرکنش  h/B=0/75پس از  درون خاک و بسيج نشدن کامل ظرفيت ژئوگرید خواهد شد.

کننده باالی مسلحکننده متفاوت خواهد شد و به تدریج گوه گسيختگی خاک و مسلح

اهد کننده همانند یک مرز صلب به افزایش ظرفيت باربری کمک خوو الیه مسلحتشکيل 

 .(7)شکل  کرد
 

 
در مقابل  b/B=15( با .𝐁𝐂𝐑𝐑.𝐋.𝐒ای مسلح )نسبت ظرفیت باربری نهایی خاک الیه تغییرات -6شکل 

 ( h/Bنسبت عمق الیه بهسازی شده به عرض پی )

 
 )الف(

 
 )ب(

 -( با عمق بهسازی الفb/B=15ای )بردارجابجایی ذرات خاک زیر پی؛ خاک مسلح الیه -7شکل 

h/B=0/75 و ب- h/B=1/0 

کننده در عمق بيش از دو برابر عرض با وجود عدم تأثير وجود المان مسلح

شالوده روی ظرفيت باربری با توجه به تشکيل گوه گسيختگی در باالی آن، اثر آن 

ای مسلح باشد. نمودار تغييرات نسبت نشست نهایی خاک الیهروی سختی خاک مشهود می

(SRR.L.S.در مقاب ) لh/B (.8 دهد )شکلچنين افزایش سختی را به خوبی نشان می 

های مشابه ( نيز تحليلb/B=15تا  b/B=1/0کننده )برای دیگر حاالت عرض مسلح

ای مسلح در مقابل انجام و نتایج آن به صورت نمودار نسبت ظرفيت باربری خاک الیه

h/B شود طورکلی مالحظه می به (.9های متفاوت ژئوگرید ترسيم شد )شکل ، برای عرض

بزرگتر  h/B، افزایش ظرفيت باربری را خواهيم داشت. ولی برای b/Bکه با افزایش 

علت این  تأثيری روی ظرفيت باربری خاک نخواهد گذاشت. b/Bمقدار  2/5تا  2از 

برابر  2/5موضوع مربوط به تشکيل گوه گسيختگی باالی الیه ژئوگرید در عمق بيش از 

 باشد.عرض شالوده می

، روند کلی 5های کمتر از  b/Bشود که برای ( مالحظه می9با دقت در شکل )

، افزایش ظرفيت باربری را h/Bنمودار مشابه حالت غيرمسلح بوده و با افزایش 

های ظرفيت باربری در این حالت شود که تمام نسبتخواهيم داشت. همچنين مشاهده می

  FLAC (Version 4.00)        
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ه عبارتی کمتر از مقدار نسبت ظرفيت باربری حداکثر در حالت یا ب 2کمتر از 

 باشند.غيرمسلح می

 

 
در مقابل نسبت عمق  b/B=15( با .𝐒𝐑𝐑.𝐋.𝐒ای مسلح )تغییرات نسبت نشست نهایی خاک الیه -8شکل 

 ( h/Bالیه بهسازی شده به عرض پی )

 

 
متفاوت در  b/B( با .𝐁𝐂𝐑𝐑.𝐋.𝐒مسلح )ای تغییرات نسبت ظرفیت باربری نهایی خاک الیه -9شکل 

 ( h/Bمقابل نسبت عمق الیه بهسازی شده به عرض پی )

 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع .4

 

در مواردی که خاک زیر پی ضعيف باشد، استفاده از خاک متراکم یک راه حل منطقی 

شود و باشد. با این روش در مواردی ظرفيت باربری کافی تأمين نمیو مناسب می

شود. در این مقاله کننده هایی نظير ژئوگرید پيشنهاد داده میاستفاده از مسلح

ایگزین شده متراکم، اثر و رفتار عالوه بر بررسی رفتار پی واقع بر خاک ج

ها کننده ژئوگرید نيز مطالعه شده است. نتایج تحليلاستفاده از یک الیه مسلح

دهندکه با افزایش عمق خاک متراکم جایگزین شده، ظرفيت باربری افزایش نشان می

برابر عرض پی، تغييری نخواهد  2/5و پس از عمق بهسازی حدود برابر(  2)حداکثر 

، با استفاده از ژئوگرید در برابر عرض پی 2/5رای عمق بهسازی کمتر از ب کرد.

برابر( را خواهيم  3/5مرز دو الیه سست و متراکم افزایش ظرفيت باربری )بيش از 

الیه ژئوگرید، ابتدا افزایش ظرفيت باربری و سپس با افزایش عمق داشت. در مجموع 

حدود  ترین بهسازی با این روش، عمق بهسازی بهينهکاهش آن را خواهيم داشت و 

باشد. اطمينان از طول کافی ژئوگرید در این عمق بهينه با توجه می عرض پی 0/75
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باشد. به طور کننده در اندرکنش با خاک، ضروری میبه مکانيزم بيرون کشش مسلح

و استفاده عرض ژئوگرید، افزایش ظرفيت باربری را خواهيم داشت کلی با افزایش 

 شود. برابر عرض پی پيشنهاد نمی 5کننده با عرض کمتر از از مسلح
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