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  :چکیده

ر اثر دکن است باشد و مممواره براي استفاده و احداث سازه مناسب نمیها هخاك طبیعی موجود در محل پروژه

اص یا خو ها وهاي قابل توجهی در خاك نامرغوب به وجود آید. براي جلوگیري از این نشستاعمال بار نشست

تسلیح  .ر گرفتکاهاي خاصی را جهت بهبود این خواص بهنظیر ظرفیت باربري کم، باید تکنیک مکانیکی ضعیف دیگر

 ایجاد و  ز طریقا مسلح کنندهها به منظور افزایش مقاومت مجموعه حاصل از خاك و خاك با استفاده از ژئوسنتتیک

وقعیت، عیین مهدف، ت ،باشد. در این تحقیق، یکی از مسائل مهم در حوزه ژئوتکنیک میخاكافزایش مقاومت کششی 

در این  باشد.یم ظرفیت باربري در خاكا جهت حصول بیشترین هقرارگیري و استفاده بهینه از مسلح کننده ينحوه

 هايداده چنین ازهم و اندهایی را انجام دادهپژوهش تایلا ژئوتکسب تسلیح خاك پیرامونمعتبري که  منابعتحقیق از 

 .استشدهاستفاده هاي انجام شده در آزمایشگاه مکانیک خاك، آزمایش

ر در براب ومت خاكو مقا گرفتهقرار  و در زیر پی نواري هاي مختلف در خاكشدر این تحقیق ژئوتکستایل با آرای

تأثیر  ین پژوهشهمچنین در ا دست آید.بهینه به و آرایش شود تا حالتگیري مینیروي وارد شده به پی، اندازه

حقیق اگر تاین  یجاست. طبق نتاژئوتکستایل تقویت شده با سیمان بر میزان افزایش ظرفیت باربري خاك بررسی شده

د اك با وجوخ ربريظرفیت باهاي مختلف با آرایش زیکزاك نسبت به هم قرار داده شوند نوارهاي ژئوتکستایل در الیه

وتکستایل قویت ژئطور استفاده از سیمان براي ت؛ همینخواهد یافت بیشتري افزایشاستفاده از مسلح کننده کمتر، 

 افزایش ظرفیت باربري خاك خواهد شد. باعثمورد استفاده براي تسلیح خاك، 

  ژئوتکستایل، مقاومت برشی، تسلیح، آرایش: هاواژه کلید
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 Error! Bookmark  .  1 شیآرا در 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 14- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 15- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  2 شیآرا در 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 16- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 17- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  3 شیآرا در 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 18- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 19- 4 شکل

defined.  

 !Error  .......................  4 شیآرا تحت 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 20- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 21- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  5 شیآرا در 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 22- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 23- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  6 شیآرا در 1 نوع ژئوتکستایل با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 24- 4 شکل

not defined.  
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 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 25- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   2 نوع لیژئوتکستا یکشش مقاومت نمودار: 26- 4 شکل

 Error! Bookmark not  ................  2 نوع لیژئوتکستا و خاك اندرکنش يمحاسبه يبرا برش شیآزما: 27- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  .............  2 نوع لیژئوتکستا و خاك اندرکنش یبرش شکل رییتغ و تنش ارنمود: 28- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   2 نوع لیژئوتکستا با خاك اندرکنش نمودار: 29- 4 شکل

 Error! Bookmark  .  1 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 30- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 31- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  2 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 32- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 33- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  3 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 34- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیماآز 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 35- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  4 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 36- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 رجهد ونیرگرس نمودار: 37- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  5 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 38- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 39- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  6 شیآرا در 2 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 40- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 41- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   3 نوع لیژئوتکستا یکشش مقاومت نمودار: 42- 4 شکل

 Error! Bookmark not  ................  3 نوع لیژئوتکستا و خاك اندرکنش يمحاسبه يبرا برش شیآزما: 43- 4 شکل

defined.  
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 Error! Bookmark not  .............  3 نوع لیژئوتکستا و خاك اندرکنش یبرش شکل رییتغ و تنش نمودار: 44- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   3 نوع لیژئوتکستا با خاك اندرکنش نمودار: 45- 4 شکل

 Error! Bookmark  .  1 شیآرا در 3 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 46- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 47- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  2 شیآرا در 3 نوع لیتکستاژئو با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 48- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 49- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  3 شیآرا در 3 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ ستنش- روین نمودار: 50- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 51- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  4 شیآرا در 3 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 52- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 53- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  5 شیآرا در 3 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 54- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يارگذارب شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 55- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  6 شیآرا در 3 نوع لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین نمودار: 56- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 57- 4 شکل

defined.  

 !Error  .................  شیآزما نیح و يبارگذار يبرا مخزن در شدن داده قرار از شیپ شده یمانیس لیژئوتکستا: 59- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notبرش شیآزما از استفاده با شده یمانیس لیژئوتکستا و خاك اندرکنش محاسبه: 60- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmarkیل تقویت شده با سیمانژئوتکستا و خاك اندرکنش یبرش شکل رییتغ و تنش نمودار: 61- 4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....................  مانیس با شده تیتقو لیژئوتکستا با خاك اندرکنش: 62- 4 شکل
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 Error! Bookmark  .......   متریسانت 30 طول به لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 63- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 64- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .......   متریسانت 45 طول به لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 65- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 66- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .......   متریسانت 60 طول به لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 67- 4 شکل

.not defined  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 68- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .......   متریسانت 75 طول به لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 69- 4 لشک

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 70- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .......   متریسانت 90 طول به لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 71- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 72- 4 شکل

defined.  

 !Errorمتریسانت 30 طول بهتقویت شده با سیمان  لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 73- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 74- 4 شکل

defined.  

 !Errorمتریسانت 45 طول به تقویت شده با سیمان لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 75- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 76- 4 شکل

defined.  

 !Errorمتریسانت 60 طول به تقویت شده با سیمان لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 77- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 78- 4 شکل

defined.  

 !Errorمتریسانت 75 طول به تقویت شده با سیمان لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 79- 4 شکل

Bookmark not defined.  
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 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 80- 4 شکل

defined.  

 !Errorمتریسانت 90 طول بهتقویت شده با سیمان  لیژئوتکستا با شده مسلح خاك بر واقع یپ نشست- روین: 81- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  يبارگذار شیآزما 3 يهاداده بیترک از حاصل 5 درجه ونیرگرس نمودار: 82- 4 شکل

defined.  

 !Error  .................... لیژئوتکستا نوع سه هر با مختلف يهاشیآرا تحت خاك يباربر تیظرف يسهیمقا نمودار: 1- 5 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........  حیتسل در شده استفاده لیژئوتکستا مساحت بر خاك يباربر تیظرف نسبت: 2- 5 شکل

defined.  

 در ت،یتقو بدون و مانیس با شده تیتقو دوحالت در لیژئوتکستا با شده مسلح خاك يباربر تیظرف نمودار: 3- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   مختلف حیتسل يهاطول

 !Error  ...................   خاك حیتسل در مانیس با شده تیتقو لیژئوتکستا برابر در ارز هم لیژئوتکستا مقدار نمودار: 4- 5 شکل

Bookmark not defined.  
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  مقدمه - 1- 1

مناسب  ترین مصالح طبیعت داراي مقاومت فشاريترین و یکی از پرمصرفخاك به عنوان ارزان

ق مناط هاي اخیر دراست اما مقاومت کششی ناچیزي دارد. از طرف دیگر مشکل کمبود زمین در سال

است. هح کردمطر اك با مقاومت قابل قبول نیستند،که داراي خ را هاییشهري ضرورت استفاده از زمین

ا هوي آنرساز بر ها در بسیاري از موارد براي ساخت و بنابراین خاك طبیعی موجود در محل پروژه

  باشد.مناسب نمی

ترین هایی که داراي خاك با مقاومت پایین هستند، یکی از پرچالشساخت و ساز بر روي زمین

هاي مسائل براي مهندیسن عمران و ژئوتکنیک است. جمعیت با نرخ باالیی در حال افزایش است و زمین

هایی با مقاومت هندسین مجبورند از زمینمطلوب به میزان محدودي قابل دسترس هستند. بنابراین م

  . )1969، 1(لمب و ویتمن تر استفاده کنندپایین

سازي متنوعی از جمله تثبیت هاي بهینهباشند. روشها قابل بهبود میکارایی و مقاومت این خاك

هاي وشر .استفیزیکی، شیمیایی، اصالح مکانیکی و ... براي افزایش مقاومت خاك تاکنون پیشنهاد شده

شوند. از این کارهایی هستند که باعث افزایش دانسیته و ظرفیت باربري خاك میمکانیکی شامل راه

هاي شیمیایی افزودن شود. در روشها استفاده میها و سازهجهت بهسازي خاك زیر پی روش عموماً 

کشش سطح خاك شده  ها و نیز افزایشموادي نظیر آهک، سیمان و قیر باعث افزایش چسبندگی بین دانه

شود که با هایی میهاي فیزیکی تسلیح خاك شامل روشبخشد. روشو مقاومت خاك را بهبود می

                                                
1- Lambe & Whitman 
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ها) در خاك و تسلیح آن، پارامترهاي فیزیکی خاك را بهبود هاي فیزیکی (مانند ژئوسنتتیکگنجاندن المان

  ).2005، 2بخشد (راجمی

ترین ئوتکنیک کار نسبتًا دشواري است. انتخاب مناسبتثبیت خاك براي مهندسین ژ يانتخاب شیوه

-هاي خاك، شرایط نشت، نوع بارگذاري، ساختار زمینروش تثبیت خاك به مالحظات اقتصادي، ویژگی

هاي طراحی و . ترکیبی ار روشاستفاده در تثبیت بستگی دارد شناسی و دسترسی به مواد و مصالح مورد

-هاي ساخت و ساز بر روي زمیناست که بتوانند با چالشمکان دادهمصالح تقویت کننده به مهندسین ا

  ).2015، 3ت (پاریهار و شوکالدر گذشته غیرقابل تصور بوده اس هایی با خاك نامطلوب روبرو شوند که

  

  بیان مسئله - 2- 1

ها براي جبران مقاومت کششی ناچیز خاك جهت بهسازي خاك محل پروژه، استفاده از ژئوسنتتیک

اثر  باشد.سازي میهاي مقاومهاي سطحی، یکی از روشوص تثبیت خاك موجود در زیر پیبه خص

نیروي اصطکاك حاصل از درگیر شدن الیاف  يبه وسیلهها ناشی از حضور ژئوسنتتیکتقویت کنندگی 

ژئوتکستایل -شود. بیشترین اثرات تسلیح در سیستم خاكها با ذرات خاك ایجاد میژئوسنتتیک

ها)، به دلیل افزایش مقاومت کششی است و نیروي اصطکاك ایجاد شده ن گروه از ژئوسنتتیک(بزرگتری

؛ التا و 2012، 4و آلتون (تونا کندبین خاك و ژئوسنتتیک تنش را از خاك به ژئوسنتتیک منتقل می

پایین،  يهزینه بودن، افزایش سرعت در ساخت و ساز و هزینهمزایایی چون کم .)2007، 5مورتی

هاي سست و ها جهت افزایش مقاومت برشی خاكها در پروژهوجب لزوم استفاده از ژئوسنتتیکم

  .شودها میهمچنین مطالعه رفتار آن

                                                
1- Raj 
2- Parihar & Shukla 
3- Tuna & Altun 
4- Latha & Murthy 
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ده با هاي مسلح شگذشته بر روي خاك ياي که در طول چند دههبا توجه به تحقیقات گسترده

از  ستفادهاشود، اما ید تلقی نمیاست طرح آن به عنوان یک موضوع جدانواع ژئوسنتتیک صورت گرفته

یل ئوتکستاژین بررسی دقیق رفتار خاك مسلح شده به ها؛ همچنهاي جدید در آرایش و کاربرد آنروش

 و از یک صورت آزمایشگاهی انجام شدهاین پژوهش به رسد.هاي مختلف ضروري به نظر میدر آرایش

  است.شدهها استفاده براي اعمال بار و ثبت داده CBRدستگاه 

  

  تاریخچه - 3- 1

هاي مهندسی و تکنیکی بشر بر اساس اخیر، تمام پیشرفت ياز هزاران سال پیش تا چند دهه

توسعه یافته و  6ر چند دهه اخیر مفهوم مصالح مرکباست. تنها دبکارگیري اصول و مصالح ساده بوده

اساسی مصالح مرکب در آن است  است. مزیتها به عنوان مصالح مهندسی شناخته شدهپتانسیل باالي آن

ها خصوصی ندارند در آنمنفرد که بعضًا به تنهایی کارایی بهصورت که خصوصیات هریک از اجزاء به

سازي بر پارچه براي کمک به جاده استفاده از شود.ترکیب شده و محصوالتی با خواص مفیدتر ایجاد می

هاي امروزي ها در روشی که بسیار شبیه به تکنیکنشود. آهاي نرم به رومیان نسبت داده میروي زمین

 پوشاندندهاي باتالقی قرار داده و سپس روي آن را با سنگدانه میحصیرها را بر روي زمین است

  ).10: 1386(خدادادي و همکاران، 

راه کارولیناي جنوبی در سال  ياست. ادارههاي ضعیف تا به امروز ادامه داشتهتسلیح خاك يایده

که ابتدا چنانها استفاده نمود. ها (منسوجات) براي تسلیح راهاولین بار در عصر جدید از پارچه 1926

شد و سرانجام روي دادند و سپس بر روي آن قیر داغ ریخته میپارچه را بر روي اساس خاك قرار می

منتشر کردند. نتایج کلی  1935ریختند. محققین این اداره نتایج کارشان را در اي نازك از ماسه میآن الیه

-ها و خرابیها باعث کم شدن تركتري قرار دارند و پارچهها در وضعیت مناسبحاکی از آن بود که راه

                                                
1- Composite 
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جداکنندگی است که ما -اند. این پروژه، پیش درآمد عملکرد مسلح کنندگیها شدههاي معمول در راه

  ).5: 1390آشنا هستیم (ستایش، امروزه با آن 

میالدي و توسط مهندس فرانسوي، هنري  1960 يداع روش نوین تسلیح خاك در دههاما اب

م شد. هنري ویدال در کتاب خود گفت که ترکیب دو مصالح، یعنی خاك و یک عنصر انجا 7ویدال

شود (ذبیحی نظام، دهد که خاك مسلح نامیده میپذیر، مصالح جدیدي را نتیجه میتسلیح کننده انعطاف

1392 :3.(  

هاي اصالح خاك ها در سراسر جهان به عنوان یکی از روشر دنیاي امروز استفاده از ژئوسنتتیکد

ها با پلی گیرد. تولید تجاري ژئوسنتتیکاي مورد استفاده قرار میاست و به طور گستردهپذیرفته شده

لی استیرین منبسط ، پ1939، پلی اتیلن کم چگال و پلی آمید یا همان نایلون در 1933وینیل کلراید در 

آغاز شد. اداره احیاي اراضی  1955و پلی اتیلن فشرده و پروپیلن در  1953، پلی استر در 1950در 

ها) در ها (نوعی از ژئوسنتتیکتا به امروز در حال استفاده از ژئوممبرین 1950 يایاالت متحده از دهه

فی از منسوجات براي استفاده به عنوان انواع مختل 1950 يدر دهه است.هاي انتقال آب بودهکانال

هایی از ي تولید رسیدند. پارچههاي درشت دانه و بستر ضعیف به مرحلهجداکننده و یا فیلتر بین خاك

هاي ساحلی به عنوان فیلتر شوند، نقش اساسی در پروژهنوع بافته شده که امروزه ژئوتکستایل نامیده می

کارخانه تولید منسوجات رون  1960 يدر اوایل دهه نمودند.یدر کشورهاي هلند و دانمارك ایفا م

ها براي نمود. ژئوتکستایلهایی کامال متفاوت میهاي بافته نشده استفادهدر فرانسه، از ژئوتکستایل 8پالن

 يدر دهه ها مورد توجه قرار گرفتند.آهنها و راهراههاي باربر در بستر بزرگاولین بار به عنوان سیستم

شد. ژئوتکستایل مورد استفاده از نوع ژئوتکستایل براي اولین بار در داخل سد خاکی به کار گرفته 1970

متر در فرانسه  17کش پایین دست سد ولکراس با ارتفاع بافته نشده بود که به عنوان فیلتر مصالح زه

-در دیوارهاي حائل، شیروانیها به عنوان مسلح کننده مورد استفاده قرار گرفت. در این دهه ژئوتکستایل

                                                
1- Henri Vidal 
2- Rhone-Poulenc 
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 يها با تشکیل کمیتهها و غیره مورد استفاده قرار گرفتند. در همین دوران استانداردسازي ژئوسنتتیک

 9اولین نمونه از ژئوگریدهاي تنسار 1978و تشکیل کارگروه صنعتی ویژه آغاز شد. در  ASTM مشترك

به مرحله تولید رسید. اولین کنفرانس با موضوع  در انگلستان 10هاي شرکت انحصاري نتلوندر آزمایشگاه

ها در ساخت استفاده از ژئوسنتتکی 1980در دهه در پاریس برگزار شد.  1977در سال ها ژئوسنتتیک

اولین کتاب با  11کرنر و ولشي پسماندهاي خطرناك زیست محیطی آغاز شد. هاي نگهدارندهسازه

بسیاري از استانداردهاي  1990در دهه یر درآوردند. به رشته تحر 1980موضوع ژئوسنتتیک را در 

، واقع در (ISO)المللی استاندارد ، سازمان بین(ASTM)ها در انجمن آزمایش مصالح امریکا ژئوسنتتیک

: 1390(ستایش، ، به چاپ رسیدند (BIS)، و اداره استاندارد هند (BSI)سوییس، انستیتو استاندارد بریتانیا 

5(.  

هاي تهها و رشاست که تخصصاي بسیار پویا تبدیل شدهها به حوزهئوسنتتیکامروزه حوزه ژ

است. اختمان تحت تأثیر خود قرار دادهسمحیط زیست و -ژئوتکنیک-مختلفی را در مهندسی عمران

  دهد.میالدي را نشان می 2000تا سال  1970نمودار رشد مصرف ژئوتکستایل از  1-1شکل 

 

  )125: 1386خدادادي و همکاران، ( 2000تا  1970کستایل از : رشد مصرف ژئوت1- 1شکل 

                                                
1- Tensar 
2- Netlon 
3- Koerner & Welsh  
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  اهداف تحقیق - 4- 1

ها به منظور افزایش مقاومت مجموعه حاصل از خاك و تسلیح ژئوسنتتیک يوسیلهتسلیح خاك به

ي اخیر استفاده از خاك که در دو دههباشد.  به طوريژئوتکنیک می يکننده یکی از مسائل مهم در حوزه

ها ضرورت این پژوهش را موجب است که با توجه به این پیشرفتسیعی داشتهوشده پیشرفت مسلح 

ها و زمان بسیار زیاد در جبران هاي عمرانی و صرف هزینهها در پروژهاست. با توجه به اهمیت خاكشده

در این تحقیق هدف تعیین موقعیت، مشکالت ژئوتکنیکی، کاربردي بودن این تحقیق مشخص است. 

 .باشدها جهت حصول بیشترین مقاومت در حالت سه بعدي میقرارگیري و آرایش مسلح کننده ينحوه

  

  فرضیات تحقیق  - 5- 1

  .بردحضور ژئوتکستایل مقاومت خاك را باال می الف)

- زیکزاك، ظرفیت باربري خاك را بیشتر افزایش مینواري یش اب) قرار گرفتن ژئوتکستایل با آر

  دهد.

  شود.ز سیمان براي تقویت ژئوتکستایل، باعث بهبود عملکرد ژئوتکستایل میج) استفاده ا

  

  نامهساختار پایان - 6- 1

است؛ در فصل دوم کلیات پژوهش و مفاهیم اولیه مورد بررسی فصل تنظیم شده 5نامه در این پایان

چهارم به مطالعات هاي دیگران در این زمینه پرداخته شده، در فصل قرار گرفته، در فصل سوم بر پژوهش

و  ، تحلیلبررسیپژوهش این شده و در فصل پنجم نتایج  ها پرداختهآزمایش جزییات آزمایشگاهی و

 عرضه شده است. فصل ششم نتیجه پژوهش و پیشنهادهایی براي مطالعات آینده مقایسه شده و در



 
 

  

 

 

  دوم:فصل 

  مروري بر مفاهیم اولیه
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  هاتیکژئوسنت - 1- 2

 مقدمه - 1- 1- 2

هایی هاي کششی، از دیرباز دانشمندان را به فکر استفاده از افزودنیضعیف بودن خاك در برابر تنش

ها و نظیر مصالح مصنوعی و ساخته دست بشر براي این ضعف واداشته است. این تکنیک امروزه با روش

فلزي، مصالح پلیمري و الیاف طبیعی  هايها و شبکهتري نظیر تسمهمتدهاي پیشرفته و مصالح مقاوم

رسد تاریخچه تقویت و تسلیح به نظر می د.نشوشود که در اصطالح خاك مسلح خوانده میانجام می

خاك در دوران معاصر با تاریخچه ساخت و تولید مواد پلیمري وجه اشتراك فراوانی داشته باشد. بدون 

کار گرفته شده در امر تسلیح خاك از جنس پلیمرهاي هدرصد مواد ب 90توان ادعا کرد بیش از اغراق می

هاي مختلف مهندسی عمران، هاي فراوان در بخشمصنوعی هستند. این مواد با طول عمر زیاد و قابلیت

کار کشی بهاز جمله محیط زیست، مصالح ساختمانی، مهندسی ژئوتکنیک، راه و ترابري، هیدرولیک و زه

  ).8: 1392 ،شوند (ذبیحی نظاممیگرفته 

-شوند، که عمدتًا عبارتند از؛ پلیها معموًال از تعداد معین و محدودي پلیمر ساخته میژئوسنتتیک

  ).19: 1388زاده و سمنانی (حسن استر.آمید و پلیپروپیلن، نایلون یا پلیاتیلن، پلی

می و هاي مرتبط با علوم پلیمر، شیها یک دانش چندگانه است که تخصصدانش ژئوسنتتیک

 يدر حیطه گیرد. کاربردهاي متنوع ژئوسنتتیک اساساً همچنین فرآیندهاي تولید و اجرا را در بر می

مهندسی ژئوتکنیک قرار دارد. این نکته را هم باید در نظر داشت که دانش  مهندسی عمران خصوصاً

ها آن هم تتیکمهندسی ژئوتکنیک فقط براي تعیین و برشمردن کارکردها و خصوصیات عملکردي ژئوسن

مصالح  يآن بخش از دانش مهندسی، که دربرگیرندهشود. در یک کاربرد مشخص، به خدمت گرفته می



105 
 

هاي امروزه در فعالیتنام نهاد.  "مهندسی ژئوسنتتیک"توان شود را میها میژئوسنتتیک و کاربردهاي آن

که مطالعات مربوط به آن وريها بسیار گسترش یافته است به طمهندسی عمران، کاربرد ژئوسنتتیک

- باشد. این عنوان جدید و مورد نیاز را میگرایش مهندسی عمران می ينیازمند عنوانی مستقل در حیطه

ها و اصول علمی در ارتباط مهندسی ژئوسنتتیک با آن دسته از روش" توان بدین صورت تعریف کرد که

ها سر و کار دارند اده از دانش تولید ژئوسنتتیکاست که با فرآیندهاي شناسایی، توصیف و همچنین استف

(شفابخش و  "شوندهاي عمرانی به کار گرفته میهاي مختلف طرحو محصوالت تولیدي، در زمینه

  )1390، همکاران

 تعریف ژئوسنتتیک - 2- 1- 2

ی هاي عمرانبه معنی زمین که به فعالیت "ژئو"عبارت ژئوسنتتیک، ترکیبی از دو واژه است: پیشوند 

به معنی مصنوعی که این مفهوم  "سنتتیک"خاك، سنگ و یا زمین اشاره دارد و نیز پسوند  يدربرگیرنده

به طور انحصاري در زمره محصوالت مصنوعی و ساخت بشر قرار  رساند که این مصالح تقریباً را می

، مصالح دیگري نظیر شوندها ساخته میاز آن ها عموماً ژئوسنتتیکدارند. جدا از پلیمرهاي مصنوعی که 

روند (شفابخش و کار میها بهرزین، فایبرگالس و دیگر مواد نیز گاهی براي ساخت ژئوسنتتیک

  .)1390همکاران، 

ژئوسنتتیک محصول مسطحی "کند: گونه تعریف میژئوسنتتیک را این ASTM-D4439استاندارد 

هاي مهندسی عمران به پذیر در پروژهاست که از مواد پلیمري ساخته شده و به عنوان یک بخش جدانا

(شفابخش و حداد،  "رودکار میهمراه خاك، سنگ، زمین و یا سایر مصالح مرتبط مهندسی ژئوتکنیک به

1384.(  

ها با توجه به نوع مواد تشکیل دهنده، روش ساخت و نوع تا کنون انواع مختلفی از ژئوسنتتیک

شوند. انواع اصلی دیگري نیز به صورت مداوم تولید می ن مواد متنوعچنیاست و همکاربرد تولید شده
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ژئوسنتتیک شامل ژئوتکستایل، ژئوگرید، ژئونت، ژئوممبرین، ژئوپایپ، ژئوکامپوزیت، ژئوسل و ژئوفوم 

هاي بعدي به شود. هریک از اعضاي خانواده ژئوسنتتیک تعریف خاصی براي خود دارد که در بخشمی

  ها اشاره خواهد شد.آن

  

  12هااي از انواع ژئوسنتتیک: نمونه1- 2 شکل

 هابندي خصوصیات ژئوسنتتیکطبقه - 3- 1- 2

ها، نآتولید  کار رفته درهاي مهندسی به مواد بهها و کاربردشان در فعالیتخصوصیات ژئوسنتتیک

  چگونگی ساخت و شکل فیزیکی محصول نهایی بستگی دارد.

مکاران، (خدادادي و ه بندي نموددسته تقسیم 3توان به ها را میخصوصیات اصلی ژئوسنتتیک

1386(:  

  پذیري و ...). خصوصیات فیزیکی (وزن مخصوص، ضخامت، انعطاف1

  شدگی و ...) . خصوصیات مکانیکی (دوام، مقاومت کششی، مقاومت سوراخ2

 خلل و فرج، نفوذپذیري، قابلیت انتقال و ...) ي. خصوصیات هیدرولیکی (اندازه3

                                                
1- http://www.geo-ecoweb.com/index.php?a=show&m=product&id=10&chid=22 
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 هاژئوسنتتیک ردهاي اصلیکارک - 4- 1- 2

 ملکرد ازعشود همواره یک یا چندین ها در تماس با خاك استفاده میکه از ژئوسنتتیکهنگامی

  ): 4: 1390 ،ستایشاي زیر مطلوب است (عملکردهاي پایه

 13تسلیح

 14جداکنندگی

 15فیلتراسیون

 16کشیزه

  17آب بندي

  

  18: برخی از کاربردهاي ژئوسنتتیک2- 2شکل 

                                                
1- Reinforcement 
2- Separation 
3- Filteration 
4- Drinage 
5- Water barrier  
6- http://www.psy.co.ir/post/10057/Default.aspx 
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