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 خالصه

 
ی بررسی برای گیرد. قرار م ( مورد بررسیزرخدر این پژوهش تأثیر استفاده از ژئوتکستایل در بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ای بابلسر)سواحل 

یه مسلح کننده ین اولین الفاصله ب وو تعیین تأثیر فاکتورهای گوناگون از جمله عمق الیه مسلح شونده، فاصله بین الیه های تسلیح ظرفیت باربری پی 

ر نهایت حالت بهینه و اقتصادی استفاده شده است و د  باشدکه بر پایه المان محدود می Plaxisتا زیر پی با فرض همگن بودن خاک از نرم افزار 

د و ری پی می شوفیت بارب.  نتایج بررسی نشان می دهند که مسلح سازی خاک با ژئوتکستایل در تمام حاالت باعث افزایش ظرشده استاد پیشنه

 .بدست آمده است  2در حالت بهینه  نسبت ظرفیت باربری 

 محدودکلمات کلیدی: ظرفیت باربری، مسلح سازی، ژئوتکستایل، المان

 .مقدمه1

ل خورنده ها فسادناپذیری در مقابل عوامخاصیت اصلی آن ف نفتی هستند کههایی ساخته شده از الیاها منسوجات و یا ورقهژئوسینتتیکدر تعریف کلی، 

 ASTM D-4439درون خاک است، لذا کاربردهای فراوانی در مهندسی خاک و بهبود کیفیت خواص گوناگون خاک دارند. طبق استاندارد 

ها و ، در سازهمرتبط ژئوتکنیکی شود و با خاک، سنگ و یا دیگر مصالحه ای شکل  است که از مصالح پلیمری ساخته میمحصولی صفحژئوسینتتیک 

ه کمک توزیع بار، کاهش خاک ضعیف ب توان به افزایش ظرفیت باربریهای ژئوسینتتیک میاز مزیت [1].شودپروژه های ساخته بشر استفاده می

ه ا می توان بهسینتتیک از خانواده ژئو جلوگیری از اختالط مصالح مرغوب خاکریز در مصالح نامرغوب بستر نام برد.ضخامت الیه های خاکریز، 

گردد. طبق زار عرضه میباشد که در اندازه های مختلف و متنوع تهیه و به باها به صورت پارچه میشکل ظاهری ژئوتکستایل ژئوتکستایل اشاره نمود.

ژئوتکستایل می توان به ی از کاربردها [1]. باشدژئوتکستایل یک ژئوسینتتیک تراوا است که فقط شامل پارچه می ASTM D-4439استاندارد 

 نام برد. هاسایش و مسلح کننده الیهترل فرها، الیه فیلتر کننده، الیه زه کشی کننده، کنجداکننده الیه

 مروری بر متون فنی.2
 Akinbolade , Akinmusuru (2)  سازی انجام داد. ها، عمق اولین الیه مسلحسازی، تعداد الیهتحقیقاتی را در مورد عمق مسلح ۱۹۸۱در سال

سازی تأثیری روی مسلح سازی ماسه برای پی مربعی استفاده نمود و به این نتیجه رسید که بیش از سه الیه،طناب شکل فیبر برای مسلح وی از نوارهایی

برابر  ۰٫۵ای، کمتر از ترین عمق اولیه الیه مسلح شده برای سیستم سه الیههمچنین به عقیده وی، مناسب حالت گسیختگی ندارد،ظرفیت باربری نهایی در 

به بررسی  ۱۹۸۴سال  درLawton , Fragaszy (3) [2]..در حالت گسیختگی رسید ۳به نسبت ظرفیت باربری  باشد و در حالت بهینهعرض پی می

 ضخامت  روی ماسه به mm ۱۵در حالت گسیختگی پرداخت که برای این کار  پی فلزی با ابعاد  سازی و تأثیر آن روی نسبت ظرفیت باربریطول مسلح

cm ۲۲ عرض پی ظرفیت  بربرابر عرض به هفت برا ۳سازی از ها به این نتیجه رسیدند با افزایش طول مسلحرا با نوارهای آلومینیومی مسلح نمود، آن

 درGuido et al (4) [3].دهدیابد و بعد از حالت هفت برابر عرض در نسبت باربری تغییر اندکی رخ میبه سرعت افزایش می ۱۰%باربری در نشست 

ل آلومینیوم و طناب فیبری سازی با ژئوتکستایل و ژئوگرید پرداختند و نتیجه بدست آمده تحقیقات پیشین مانند فویبه بررسی و مقایسه مسلح ۱۹۸۶سال 

سازی با ژئوتکستایل بر سازی ژئوتکستایل با ژئوگرید متفاوت است، مسلحها همچنین پی بردند که مکانیزم مسلحکند، آنسازی را تأیید میبرای مسلح

ها باشد و باید به مقاومت کششی آنا میهحالیکه مکانیزم ژئوگرید قفل نمودن خاک در بین روزنهباشد دراساس اصطکاک بین ژئوتکستایل و خاک می
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به دو  به بررسی ظرفیت باربری پی های نواری مسلح شده با ژئوتکستایل که 2010در سال  Moghaddas , Dawson  .[4] (5) نیز توجه نمود

ژئوسل را مورد بررسی قرار دادند و تاثیر قرار صورت صفحه ای و ژئوسل پرداختند. آنها پارامترهای عرض مسلح سازی، تعداد الیه های تسلیح و ارتفاع 

های هگیری ژئوتکستایل را در دو حالت نشست کم و متوسط مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که میزان بهره وری مسلح سازی با افزایش الی

بیشتر با ثابت فرض نمودن چند پارامتر به بررسی دیگر در تحقیقات پیشین  [5]. ژئوتکستایل و افزایش ارتفاع ژئوسل و افزایش عرض کاهش می یابد

سازی و عمق تسلیح برای ژئوتکستایل های دیگر، عرض مسلحپارامترها پرداخته شد بنابراین بررسی تمام موارد از جمله عمق اولین الیه، فاصله بین الیه

 باشد.نشده ضروری میبافته

 شرایط تحلیل عددی و مدل المان محدود3.

 دو های المان از رای این منظوربباشد استفاده شده است و محدود می که بر پایه المان Plaxis v.8.2  محدود المان افزار نرم از  پژوهش نایدر 

 کخا برای شده گرفته نظر در المانهای. استفاده شده است پی باربری ظرفیت افزایش روی متغیر هر تأثیر بررسی تقارن محوری جهت روش به و بعدی

 در که مدل همانطور هندسة. اندشده مدل االستیک گرهی 5 های المان از استفاده با  پی و ژئوتکستایل هایالیه و باشد می مثلثی گرهی پانزده هایالمان

سانتی  30دل برابر م  پی قطر. است خاک تقویت خاک جهت در ژئوتکستایل های الیه قرارگیری و ای ماسه خاک  شامل است شده داده نشان 1 شکل

 های الیه ئوتکستایل، فاصلةژ الیه اولین پارامترهای عمق متر مدل شده است.سانتی 15که به علت تقارن محوری پی با شعاع  است گرفته نظر در متر

 آنها تغییرات تا کند می تغییر پی عرض نسبت به پارامتریک صورت به همگی سازیو عمق مسلح ژئوتکستایل های الیه طول ژئوتکستایل از یکدیگر، 

 دهد. می مدل را نمایش هندسة 1 شکل .شود بررسی ظرفیت باربری افزایش در

 
 . هندسه مدل1شکل

 فرایند کلی طرح و ربریبا ظرفیت افزایش در پارامتر هر تأثیر و عملکرد نحوة برای بررسی ، پژوهش این در تحلیل مورد پارامترهای1جدول 

  B که در آن باشد می تحلیل متغیرهای و بررسی مورد پارامتر تحلیل، های ثابت بخش سه شامل جدول این. دهد نمایش خالصه صورت به تحلیل را

  .باشدمی اد الیهتعد Nعمق تسلیح و D ، ژئوتکستایل بعدی های الیه بین فاصلة Xپی،  زیر از ژئوتکستایل الیة اولین فاصلة U قطر پی،

 مدل روي شده انجام عددي هاي تحليل هاي ثابت و متغييرها. 1جدول

 ردیف های مورد نظر جهت بررسیپارامتر های تحلیلثابت های تحلیلمتغییر

0.3 ،0.25 ،0.2 ،0.15 ،0.1 U/B= 4 L/B=، 1 N= 1 ژئوتکستایل الیة اولین عمق 

6 ،5 ،4 ،3 ،2 L/B=   0.2 U/B=   ،1  N= 2 های ژئوتکستایلالیهعرض 

0.7 ،0.6 ،0.5 ،0.4 ،0.3 ،0.2 X/B= 0.2U/B=  ،4 L/B= 3 وتکستایلژئ های الیه بین فاصله 



 

 

1 ،1.5 ،2 ،2.5 D/B= 0.2U/B=  ،4 L/B= ، 0.5 X/B= 4 عمق تسلیح 

 متغیر هر تأثیر تا شود می هداشت نگه ثابت پارامترها دیگر متغیر، پارامتر هر بررسی برای شده، انجام محدود المان آنالیزهای از بخش هر در

 نمایش 1 شکل در هک همانطور مدل روی شده انجام محدود المان بندیمش .شود حاصل ها تحلیل از بهتری گیرینتیجه و شده بررسی جداگانه

 شده استفاده (Plate) صفحه منوی از پی کردن مدل باشد. برایای متراکم میخاک ماسه برای مثلثی گرهی 15 های المان شامل است، شده داده

 منوی از استفاده اب نیز تسلیح جهت گرفته قرار ژئوتکستایل هایالیه شود. می مش بندی گرهی 5  خطی المان یک صورت به المانبندی در که

 ضریب کردن لحاظ و ژئوتکستایل ک درمشتر سطح تعریف با خاک و ژئوتکستایل بین اندرکنش گرفتن نظر در با گرهی 5 خطی المان با ژئوگرید

 بندیالمان حاضر تحلیل در .است شده انجامInterface تعریف با خاک داخلی اصطکاک ضریب با مقایسه در مشترک در سطح اصطکاک کاهش

 است.  گردیده انتخاب دقت افزایش جهت (Fine)  ریز بزرگی با

 با پی و ستایلتکژئو هایالیه همچنین. استاستفاده شده  کولمب موهر رفتاری ای از مدلماسه خاک کردن مدل برای حاضر پژوهش در

 سنگ الیه گرفتن نظر در با است، شده داده نشان 1 شکل در که همانطور مدل تحتانی مرز. اندشده مدل خطی -االستیک رفتاری مدل استفاده

 خصوصیاتهمچنین  در این پژوهش پی بصورت صلب فرض شده .باشد می گیردار افق راستای در جانبی مرز و گیردار کامالً صورت به زیر سخت

 -موهر رفتاری مدل اساس بر پارامترها این .است شده داده نمایش 3 جدول در و ژئوتکستایل 2در جدول  ایماسه خاک برای شده گرفته نظر در

 باشد.می کاصطکا زاویه و چسبندگی پواسون، ضریب ،(االستیسیته مدول) سختی خاک، خشک دانسیتة گرفتن نظر در با خاک برای کولمب

 . خصوصيات ماسه بابلسر2جدول

Φ C پواسون ضریب E (KN/m2) 

 

γ  (KN/m3)  

 

 

 ماسه بابلسر 17 19000 0.3 0 38

 

 . خصوصيات ژئوتکستایل3جدول

 دراز شدگی در گسیختگی 

 )درصد(

 مقاومت کششی در گسیختگی 

(KN/m) 

 وزن

(gr/m2) 

 نوع ژئوتکستایل

 نشدهبافته 200 25 73.1

 

 اثر آرایش ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری 4.

 این در که مجاز نشست حد به رسیدن تا یکنواخت خطی بارگذاری از استفاده با باربری ظرفیت بررسی جهت پی روی شده انجام بارگذاری

 بر 1 جدول در ارائه شده یها پارامتر بررسی جهت افزار نرم از استفاده با تحلیل .است شده انجام شده، گرفته نظر در پی عرض10% برابر  مقاله

 و بحث مورد متغییر ره تغییر با خروجی مطالعة مورد پارامتر عنوان به(BCR) ظرفیت باربری انجام شده و نسبت افزایش ظرفیت باربری افزایش

  مسلح حالت در پی اربریب ظرفیت میزان برابر نسبتکه   باشد می بعد بدون پارامتر یک که باربری ظرفیت افزایش نسبت. است گرفته قرار بررسی

 و بارگذاری اتمام از پس لخاک مسلح شده با ژئوتکستای مدل یافته تغییرشکل مش نمونة 2 شکل باشد.مسلح میای غیربه ظرفیت باربری خاک ماسه

 . دهد می نشان را قطر پی % 10 نشست به رسیدن



 

 

 
 مدل تغییر شکل یافته .2شکل

 

 

 بررسی تأثیر عمق اولین الیه تسلیح  4.1.

 

 به ژئوگرید الیة یک قرارگیری تنها و باشد می پی زیر از الیة ژئوتکستایل اولین فاصلة بررسی( 1 ردیف) 1 جدول طبق بررسی مورد پارامتر اولین

برابر قطر پی در  0.3، 0.25، 0.2، 0.15، 0.1برابر   پی زیر از را ژئوگرید الیة اولین فاصلة تحلیل، های ثابت عنوان به پی عرض برابر4   با برابر طولی

-برای حالت  (BCRباربری ) ایشافز نسبت نمایشگر 6 کنیم. شکل می بررسی باربری ظرفیت افزایش میزان در را الیه اولین عمق تأثیر گیریم تانظر می

 باشد. می های مذکور

در   است شده ریبارب ظرفیت افزایش باعث پی عرض  0.2به پی عرض 0.1 از پی زیر از ژئوگرید الیة اولین فاصله افزایش ،3 شکل طبق

برابر  0.2 برابر پی زیر از ژئوگرید الیه اولین قرارگیری بهینه فاصلة بنابراین، .یابد می کاهش باربری ظرفیت الیه اولین عمق بیشتر افزایش با حالیکه

 باشد.یم (غیرمسلح حالت برابر 1.58 غیرمسلح) حالت به نسبت باربری ظرفیت افزایش مقدار بیشترین دارایکه  باشد می قطر پی

 

 
 تغییرات نسبت ظرفیت باربری با تغییر عمق اولین الیه ژئوتکستایل. 3شکل 



 

 

 تسلیح هایالیه عرض تأثیر بررسی 4.2.
 

 0.2با در نظرگرفتن سازیبهینه عرض مسلح مقدار ، به بررسی1جدول 2 ردیف پی طبق زیر از ژئوتکستایل الیة اولین فاصلة تأثیر بررسی با

U/B= هایالیه طول افزایش 4مورد بررسی قرار گرفت.طبق نمودار شکل برابر قطر پی  6و  5، 4، 3، 2های با اندازه ژئوگرید های الیه طول 

برابر  6و  5برابر عرض پی رو به افزایش است اما با ادامه این روند برای  4تا  افزایش این روند اما است همراه پی باربری ظرفیت افزایش با ژئوگرید

 بهینه حالت که کرد ادعا اینگونه توان می و باشددرصد می 3برابر قطر  6درصد و   6برابر قطر  5یابد به طوری که برای عرض پی  به مرور کاهش می

 4 از بیشتر ژئوتکستایل های الیه طول افزایش با باربری ظرفیت افزایش باشد روندقطر پی حالت بهینه میبرابر  4 حالت در ژئوتکستایل طول برای

 .باشد نظر مد باید نیز طرح اقتصادی صرفة و داشت نخواهد باربری افزایش در سزایی به بود و تأثیر خواهد ناچیزی مقداری پی عرض برابر

 
 ژئوتکستایل بر ضریب افزایش ظرفیت باربریهای . تأثیر عرض الیه4شکل 

 تسلیح هایالیه فاصله تأثیر بررسی4.3.

 
 تأثیر بررسی به تکستایل،ژئو الیة یک با مسلح خاک حالت برای سازی،ژئوتکستایل وعرض مسلح الیة اولین عمق برای بهینه حالت به رسیدن با

 قطر برابر 0.2) بهینه عمق در اول الیة عمق گرفتن ثابت با پارامتر این بررسی جهت .پردازیم می باربری در ظرفیت ژئوتکستایل های الیه بین فاصلة

شده  گرفته نظر در (x)  با برابر که الیه اول به های بعدی نسبتالیه عمق تغییر ،Bسازی برابر قطر پی( و عمق مسلح4سازی )وعرض مسلح پی(

 .پرداختیم

 نشان مبدا حالت به نسبت یباربر ظرفیت افزایش روی را پی قطرنسبت به  (x) ژئوتکستایل هایالیه بین فاصلة تغییر نتایج 5 شکل طبق نمودار

 با متناظر پی  قطر نصف بربرا هاالیه بین فاصلة=X/B 0.5  حالت در های ژئوتکستایلالیه بین فاصلة است مشخص نمودار از که همانطور .دهد می

 .است افتهی کاهش باربری ظرفیت افزایش نسبت میزان فاصله این کاهش یا افزایش با حالیکه در است، باربری ظرفیت میزان بیشترین



 

 

 
 ژئوتکستایل در ضریب افزایش ظرفیت باربری هایالیه فاصله بین  . تأثیر5شکل 

 

 

 

 سازیبررسی عمق مسلح 4.4.

 
ها (، فاصله بین الیهB4سازی )(، عرض مسلحB 0.2اولین الیه تسلیح )سازی با توجه به بدست آوردن حالت بهینه عمق برای بررسی عمق مسلح

(B 0.5و ثابت در نظر گرفتن این پارامترها عمق مسلح )برابر قطر پی روند  1.5یشتر از  بدهد در عمقی سازی متغییر در نظر گرفته شد. نتایج نشان می

 باشد.می B 1.5سازی  ترین عمق مسلحدر نتیجه مناسبشود افزایش ظرفیت باربری به طور محسوسی کاهش مشاهده می

 
 در ضریب افزایش ظرفیت باربری سازیعمق مسلح . تأثیر6شکل 

 

 

 گیرینتیجه .5

 
بیشترین ست و ذاری مشهود اشده در تمام حاالت بارگفزایش ظرفیت باربری خاک مسلح شده با ژئوتکستایل بافته نشده نیز همانند ژئوتکستایل بافتها -1

 بوده است.. 2نسبت ظرفیت باربری بدست آمده 



 

 

میزان  فاصله این کاهش یا افزایش با بنابراین باشد، می پی عرض 0.2 برابر شده انجام های تحلیل طبق پی زیر از ژئوتکستایل الیة اولین بهینة فاصلة -2

 .یافت خواهد کاهش باربری ظرفیت

میزان  ارمقد این از ژئوگرید های یهال بین فواصل کاهش یا افزایش با بنابراین شد ارزیابی پی عرض نصف برابر ژئوتکستایل های الیه بین بهینه فاصلة -3

 .یافت خواهد کاهش باربری ظرفیت

ری طو به یابد می کاهش مرور به شافزای این روند که نکته این به توجه با یابد می افزایش باربری ظرفیت نسبت ژئوگرید های الیه طول افزایش با -4

 ظر گرفتن صرفه اقتصادی براینبا در   بهینه حالت نتیجه رسید که توان به این می و باشددرصد می 3برابر قطر  6درصد و   6برابر قطر  5که برای 

 باشد. برابر قطر پی حالت بهینه می 4 حالت در ژئوتکستایل

 شود در نتیجهایش ظرفیت باربری به طور محسوسی کاهش مشاهده میبرابر قطر پی روند افز 1.5  دهد با تسلیح در عمقی بیشتر ازنتایج نشان می -5

 .باشدمی B 1.5سازی  ترین عمق مسلحمناسب
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