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 خالصه

 نيروی ایجاد باعث خارجی بار از ناشی داخلی های تنش ها ژئوسنتتيک قرارگيری با

 منتقل عامل این طریق از ها تنش نتيجه شود، کهمی ،کننده مسلح و خاک بين اصطکاکی

 کند می مقاومت جانبی های شکل تغيير برابر در کننده تسليح مصالح و خاک .گردد می

  .گردد می خاک باربری افزایش موجب و

 اثر و سست های خاک کردن مسلح در ژئوتکستایل کاربرد بررسی به مقاله این در

 ها الیه قرارگيری عمق هم، از ها الیه فاصله ها، الیه تعداد همانند موجود متغيرهای

 تحليل نتایج .است شده پرداخته منجيل زلزله از ناشی اميکیدین بار اثر تحت غيره و

 نشست کاهش سبب شرایطی تحت خاک در ژئوگرید وجود که است مطلب این دهنده نشان ها

 ژئوگرید الیه اولين عمق افزایش .گردد می زلزله از ناشی های بارگذاری در مسلح خاک

 آن از و نشست کاهش سبب هينه،ب مقدار تا ژئوگرید زیرین های الیه فاصله همچنين و

 دیگر ماکزیمم، عمق یک به رسيدن از پس و شود می پی نشست افزایش موجب بعد به

 الیه تعداد همچنين و ژئوگرید عرض افزایش با .داشت نخواهد پی نشست کاهش بر تاثيری

 تعداد و عرض افزایش آن، از پس و یابد می کاهش نشست بهينه، مقدار تا ژئوگرید های

 .داشت نخواهند پی نشست بر تاثيری ژئوگرید، های یهال

 
 .ای، نیروهای لرزهژئوتکستایل نواري، پي مسلح، باربري،خاک ظرفیت :کلیدي کلمات

 
 

 مقدمه .1 

 

 انتقال تحمل قابليت ها سنگ ودگرگونی فرسایش از حاصل طبيعی محيط یک عنوان به خاک

 تحمل خود برشی نهایی بيشترازمقاومت را برشی نيروی همچنين. ندارد را کششی نيروی

 اعمال اثر در شرایط از بسياری در لذا دهد می شکل تغيير بار مقابل در و کند نمی

 سازی پی مشکالت حل .شد خواهد گسيخته ویا شده نشست دچار ها سازه نيروی از ناشی بار

 کردن قاومم روشهای از یکی با هستند روبرو ژئوتکنيکی مشکالت با که هایی زمين در

 به اما گيرد می صورت آنها کردن جایگزین یا مصالح جابجایی و طرح جابجایی و سازه

 ها ژئوسنتتيک کمک به خاک تسليح و بهسازی امروزه ها روش این باالی های هزینه دليل

 و مقاومت افزایش در اعتماد قابل و موثر های روش از یکی کشش در خاک ضعف دليل به

 های پروژه مایلند ژئوتکنيک مهندسين این به توجه با .باشد می خاک توده پایداری

 اتمام به محلی مصالح و جوی شرایط به وابستگی کمترین و زمان حداقل در را خود

 تواندمی ابتياع و نگهداری قابل انبار در براحتی که مصالح گونه این رسانند،

 ژئوسنتيک ASTM-D4439 تعریف هب بنا .باشد ناشناخته محلی مصالح برای مناسبی جایگزین

 وسنگ خاک با شوند می ساخته پليمری مصالح از که هستند شکل ای صفحه محصوالتی ها

 .شوند می استفاده بشر ساخت های پروژه و ها سازه در ژئوسنتيکی مرتبط مصالح ودیگر

 اطنق تمام در تقریبا که هستند ای گونه به کاربرد و تنوع نظر از ژئوسنتيکی محصوالت

 که دارد وجود شرایطی مناطق از برخی در طرفی از باشند. می استفاده قابل دنيا

 کاربرد و نوع نظر از ها ژئوتکستایل .رسد می نظر به ضروری محصوالت این از استفاده

                                                           
 یاسوج دانشگاه ارشدژئوتکنيک کارشناسی دانشجوی 1
 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج 2
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 جای به محصوالت این در دهند، می تشکيل را ها ژئوسنتيک مجموعه گروه بزرگترین

 هستند پليمری عمدتا مصنوعی الياف از پشم یا ابریشم ،نخ مانند طبيعی الياف کاربرد

 نوع  80 بر بالغ عمرانی های پروژه در هاژئوتکستایل مصرف موارد .شوند می استفاده

 های الیه تقویت یا سازی مسلح مصالح، جداسازی آنها مهمترین که هست مختلف کاربرد

 در کننده مسلح مواد جودو .باشند می خاک های الیه در زهکشی یا فيلتراسيون و خاک

 این نماید تحمل را مسلح غير خاک برشی ظرفيت از بيش برشی بار خاک شود می باعث خاک

 روسازی از ناشی( خارجی بارهای یا و خاک توده وزن از ناشی است ممکن اعمالی بار

 کششی نيروی وجود علت به مکانيکی های ویژگی در بهبود این .باشد  )سازه بار یا جاده

 می باعث خاک در بار اعمال از ناشی برشی های شکل تغيير .است کننده تسليح مصالح رد

 باالی کششی مقاومت به توجه با و آید وجود به کششی نيروی کننده تسليح مصالح در شود

 صورت به کششی نيروی .کرد خواهد جلوگيری برشی گسيختگی از ها کننده مسلح نوع این

 طور به نيرو این افقی های مولفه .شود می خاک نيکیمکا های ویژگی بهبود موجب

 نيروی افزایش موجب آن قائم یمولفه و کند می مقابله ایجاد برشی نيروی با مستقيم

 .آید می وجود به خاک در بيشتری مقاومت نتيجه در و شود می برش سطح در عمودی

 مصنوعی مصالح و نشده بافته ژئوتکستایل روی بر Gray and Ohashi  (1977) که تحقيقاتی

 جهت این و است افقی تقریبی طور به اصلی کششی کرنش توزیع که داد نشان دادند انجام

 سهولت باعث مصالح افقی دادن قرار همچنين .است بهينه جهت به نزدیک کافی قدر به

 داد انجام ژئوتکستایل روی بر yamanouchi (1982 ) که تحقيقاتی در .[1] شود می اجرا

 غشاء یک عنوان به تواند می کننده تسليح عنصر یک عنوان به ژئوتکستایل که داد ننشا

 سپس دهدمی شکل تغيير ای اندازه به ژئوتکستایل که صورت این به .کند عمل کشش در

 توسط ژئوتکستایل کاو سمت در خارجی بار از ناشی قائم تنش از مانده باقی مقادیر

 کاهش موجب امر این .شود می تحمل ژئوتکستایل منحنی قسمت در موجود کششی نيروی

 را زیر های الیه به تنش کاهش روش این که شده زیرین خاک به اعمالی های تنش مقادیر

 داد نشان محوری سه آزمایش انجام با Broms (1997 (تحقيقات [.2] نامند می غشاء عمل

 در .شد خواهد مسلح يرغ خاک به نسبت خاک جانبی رانش کاهش موجب ژئوتکستایل وجود که

 که گردید مشاهده و شد داده تغيير ژئوتکستایل ی ورقها بين فاصله ها آزمایش این

 همچنين .یافت خواهد افزایش ژئوتکستایل های ورقه بين یفاصله کاهش با نهایی مقاومت

 [.3]کرد نخواهد تغيير نمونه انتهای در ژئوتکستایل گيری قرار با نمونه رفتار

Mcgown ای ماسه های نمونه مسطح کرنش های آزمایش انجام با ) 1978  (همکاران و 

 سه به ژئوتکستایل و آلومينيومی های شبکه و آلومينيومی های ورقه با که یکنواخت

 گسيختگی به منجر آلومينيومی های ورقه با تسليح داد نشان شدند مسلح مختلف روش

 با شده مسلح خاک در ناگهانی تگیگسيخ اما شودمی بار فاجعه خرابی و ناگهانی

 همکاران وYetimoglu  و) 1993 (همکارانش و Omar [.4] داد نخواهد رخ هرگز ژئوتکستایل

(1994)Adams and Collin (1997) و Shin & Das  (1999) وBousherian and Hataf  (2003) آزمایشهایی 

 انجام ژئوگرید با دهش مسلح  بستر بر واقع حلقوی و دایروی و نواری پی روی بر

 الیه بين بهينه عمودی فاصله و کننده مسلح تعداد تاثير روی بر آنها تحقيقات .دادند

 بدست عوامل این در را بهينه مقدار که بود باربری ظرفيت برروی کننده مسلح های

 سه آزمایش کمک به را هایی بررسی (2009) همکاران و Noorzad [.9 و 8 ،7 ،6، 5] آوردند

 آزمایش این در .دادند انجام ژئوتکستایل با شده مسلح چسبنده خاکهای روی بر وریمح

 .بود متفاوت کننده مسلح های الیه تعداد و خاک نوع نسبی، تراکم نسبی، رطوبت ها

 هر اوج نقطه مقاومت ها نمونه رطوبت افزایش با دهد می نشان ها آزمایش این نتایج

 نسبی تراکم افزایش با این بر عالوه .یابد می کاهش نشده مسلح و شده مسلح نمونه دو

 (همکاران و Lovisa [.10]یافت خواهد افزایش محوری کرنش و ها نمونه اوج نقطه مقاومت

 کمک به محدود اجزا روش از استفاده با عددی تحليل با همراه را هایی آزمایش ) 2010

 با شده مسلح ای اسهم بستر بر مستقر ای دایره پی روی بر Plaxis افزار نرم

 مخزن بدنه به آهنی مفتولی کمک به را ژئوتکستایل آنها .دادند انجام ژئوتکستایل

 ظرفيت آهنی مفتول قرارگيری که داد نشان آنها های آزمایش .کردند متصل آزمایش

 برابر 2 تا را ژئوتکستایل با شده مسلح ای ماسه بستر بر مستقر ای دایره پی باربری

 کمک به هایی تحليل از استفاده با ) 2008 (همکاران و  Basudhar[.11] داد دخواه افزایش

 را ژئوتکستایل با شده مسلح ای ماسه بستر بر مستقر نواری پی رفتار محدود اجزا روش

 مدول نسبت کننده، مسلح عمق پارامترهای تحقيق این در دادند قرار تحليل مورد

 بررسی پی نشست روی بر خاک مدول اتتغيير خاک، به ژئوتکستایل االستيسيته

 عملکرد روی بر آزمایشگاهی مدل روی بر تحقيقاتی )2010 (همکاران و  Tafreshi[.12]شد

 آنها عملکرد تفاوت و ژئوتکستایل کمک به شده ساخته ژئوسل و مسطح بصورت ژئوتکستایل
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 بار حتت ژئوتکستایل از ثابتی مقدار برای داد نشان تحقيقات این .دادند انجام

 در ژئوتکستایل به نسبت بعدی سه بصورت ژئوتکستایل از استفاده استاتيکی و دیناميکی

 و Basudhar [.13] دهد نشان خود از تسليح در موثرتری رفتار تواند می مسطح حالت

 ای دایره پی روی بر را آزمایشگاهی های بررسی و عددی تحليل و تجزیه ،)2007( همکاران

 مسلح های الیه تعداد روی بر تحقيقات این دادند انجام کستایلژئوت با شده مسلح

 با [.14] شد انجام خاک نسبی تراکم کننده، مسلح قرارگيری محل پی، ابعاد کننده،

 خاص های ویژگی داشتن با که سست خاکهای در ها ژئوسنتيک از استفاده ضرورت به توجه

 به مارا ها آن از استفاده لتسهو و ساخت در سرعت افزایش پایين، هزینه جمله از

 در مصالح این از استفاده چگونگی ی مطالعه دارد. می وا محصوالت این از استفاده

 در شده مشاهده که همانطور رسد. می نظر به ضروری سطحی های پی زیر ها آن گيری بکار

 عرض مثل ژئوتکستایل از بهينه استفاده نحوه گرفته صورت این از پيش که تحقيقاتی

 مورد نواری پی تحت موجود بستر کردن مسلح منظور به تسليح بهينه عمق کننده، مسلح

 بر شده کار های پژوهش بررسی به تحقيق این در منظور بدین ،است نگرفته قرار بررسی

 هشد رداختهپ هاپی تحت ژئوتکستایل با شده مسلح سست هایبستر در شده ذکر عوامل روی

  است. شده آورده پژوهشگران این یجنتا و کا ادامه در که .است

 1392 همکاران و طهماسبی .2
 

 ماسه با شده دربرگرفته ای الیه چند ژئوگرید پارامترهای تأثير عددی ارزیابی به

 روش به ایشان پرداختند. مسلح رس روی بر شده احداث شالودة نشست و باربری برظرفيت

 که دادند نشان ای صفحه کرنش روش هب بعدی دو المانهای از استفاده با محدود المان

 برشی مقاومت بهبود باعث ،تسليح المان اطراف در اصطکاکی مصالح نازک الیه یک حضور

 نشست کاهش و باربری ظرفيت افزایش به منجر نهایت در که ،گردد می تسليح المان سطحی

 نمونه دو بروی ایشان شود. می ها کننده مسلح اطراف ماسه بهينه ضخامت در شالوده

 استفاده مورد ژئوسينتيک کردند. برسی را ژئوگرید تاثير دانه درشت و دانه ریز خاک

 آریان بنا ایران شرکت توسط که بوده )  (Geogrid ژئوگرید نوع از تحقيق این در

 Fortrac 80/30-20 تجاری نام تحت ژئوگرید شود. می عرضه بازار در آلمان هيوسکر نماینده

 اول اعداد باشد. می  =11EA و طول متر بر نيوتن کيلو 80 برابر شده انتخاب مقاومت و

 نيوتن کيلو به عرضی و طولی جهت در کششی مقاومت دهنده نشان ترتيب به چپ از دوم و

 .دهند می نشان متر ميلی به را ها چشمه اندازه آخر عدد و متر به

 

 
 )ب( )الف( 

 کائولینیت بندی دانه توزیع : ب ،ولینیتکائ استاندارد تراکم : الف  نمودار .1 شکل
 

 

 
 )ب( )الف(                     

 فیروزکوه سیلیسي ماسه بندی دانه توزیع : ب ،ماسه تراکم منحني : الف . 2 شکل
 

  :نتایج بررسی و تحلیل .3
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 5/1 عرض به نواری وپی رس خاک متراز 20  5/21 ابعاد با مدلی از سازی مدل جهت 

 5/7 و 5/5 ،5/3های باطول ژئوگرید الیه ،پی زیر در .گردید استفاده متر

 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 فاصله در خطوطی ژئوگریدها پایين و باال .است شده متردرنظرگرفته

 کردن محصور امکان محاسباسی درفازهای ات است شده ترسيم سانتيمتری 15 و 12

 علمی التقام اکثر مانند .باشد داشته جودو ماسه از وتیمتفا های ضخامت در ژئوگریدها

 و شاین و 1998 همکاران و دس ، 1998 همکاران و خينگ( آزمایشگاهی تحقيقات و

 =B)  حدود کننده مسلح طول و الیه 6 تا 1 بين ها الیه تعداد ) 2002 همکاران

 مشخص نمودار بصورت زیر های درشکل ها تحليل نتایج است. شده گرفته نظر در پی( عرض

 .است شده

 

 )ب( )الف( 
 مسلح مختلف های طول به : ب ،ژئوگرید های الیه تعداد به : الف ،خاک نشست نسبت  .3 شکل

 .کننده

 

 

 )ب( )الف( 

 های ضخامت به : ب ،ژئوگرید الیه اولین مختلف فواصل به : الف ،پی نشست مقدارنسبت  .4 شکل

 .گریدژئو کننده محصور ماسه مختلف
 

 

 
 )ب( )الف(    

 .ژئوگرید مختلف طولهای به ب: ،ژئوگرید های الیه تعداد به الف: باربری ظرفیت نسبت . 5 شکل
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 به : ب ،ماسه مختلف های ضخامت در شده محصور ژئوگرید به الف: باربری ظرفیت نسبت  . 6 شکل

 .ژئوگرید الیه اولین عمق
 

  که: دهد می نشان 1392 همکاران و طهماسبی ژوهشپ از آمده بدست نتایج

 خاک نشست ژئوگریدها فاصله کاهش و کننده مسلح های الیه طول و تعداد افزایش با 

 باربری ظرفيت افزایش و نشست کاهش این یابد. می افزایش باربری ظرفيت و کاهش

 کننده مسلح رياثت حتت دیگر خاص عدد از ها الیه طول و عدادت افزایش از بعد

 طول و الیه ) 6-4( نهيبه عدد کننده مسلح های الیه عدادت برای یتعبار به ،ستين

 .است آمده بدست)پی عرض برابر 7-4 ( کننده مسلح نهيبه

  رياثت باشد یپ زیر به نزدیکتر آن عوشر و کمتر ها الیه حضور عمق نيانگيم چه هر 

 .دارد شتریيب

  از ریزدانه های خاک پایين و باال در وانت می است کاکیصطا ژئوگرید رفتار چون 

 ژئوگرید با ماسه های دانه بهتر ریيدرگ امر این علت کرد. استفاده ای دانه خاک

 .است آنها نيب کاکصطا افزایش و

 شود می باربری تيظرف افزایش و نشست کاهش ثباع ژئوگرید فاطرا در ماسه جودو. 

 .رددا شتریيربياثت نشست یور ماسه ضخامت افزایش

  گسيختگی از جلوگيری جهت زیادی مقاوم نيروی به ابیی دست فهد ای مساله در اگر 

 به یابی دست هدف اگر اما.داد افزایش توان می را ماسه ضخامت باشد نهایی از

 وجود ماسه برای )متر سانتی 10 (ای بهينه ضخامت باشد گسيختگی از قبل مقاومت

 .دارد

 شتریيب رياثت واندتمي ژئوگرید چون بزرگتر های شکل ريغت و شتريب های نشست در 

 مسلح فاطرا ماسه ضخامت .کند می نمایان بهتر را خود ماسه ضخامت باشد داشته

 افزایش و 12 نشست کاهش برای نهيبه ضخامت شدکه بررسی سانتيمتر 15 ات کننده

 .شود می شنهادپي متر سانتی 18 باربری تيظرف
 

  (1392) اخالقی و مهياری .4
 

 ای ماسه های خاک روی نواری های پی باربری ظرفيت افزایش بر ژئوگرید تاثير ایشان

 .دادند قرار بررسی مورد را منجيل زلزله از ناشی دیناميکی نيروهای شرایط تحت

 پارامترهای همچنين عددی، تحليل در آنها استفاده مورد ژئوگرید و خاک پارامترهای

 و ميدهند نشان را سيستم ميرایی در سختی و جرم ثرا که ) و ( رایلی بتای و آلفا

 به نواری شالوده یک ایشان .است آمده (1) جدول در عرضی و طولی موجهای سرعت همچنين

 ای ماسه خاک روی بر و صلب صورت به پی این دادند. قرار استفاده مورد را متر 1 عرض

 بررسی به شده، ادهد انجام سازیمدل سنجی صحت از پس .است شده گرفته نظر در

 زیرین، های الیه ی فاصله ژئوگرید، الیه اولين فاصله جمله از ژئوگرید، پارامترهای

 حداکثر که دهد می نشان آنها نتایج .است شده پرداخته ژئوگرید های الیه تعداد و عرض

 و ژئوگرید الیه اولين فاصله که آید می بدست زمانی زلزله شرایط در باربری ظرفيت

 پی عرض برابر 8 از بيشتر ژئوگرید عرض اگر طرفی از .باشد پی عرض 3/0 زیرین های الیه

 حدود در b بهينه مقدار نتيجه در ندارد. باربری ظرفيت افزایش بر زیادی تاثير باشد

 ژئوگرید های الیه تعداد برای حالت ترین بهينه و آید می بدست پی عرض برابر 8

  .باشد می الیه 6 از استفاده
 

 عددی تحلیل در استفاده مورد ژئوگرید و خاک پارامترهای -1 جدول
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 )ب( )الف(  

 ب ،(b/B) پی عرض به ژئوگرید الیه عرض : الف تغییرات آزمایشگاهی و عددی مقایسه .7 شکل

 (BCR) باربری ظرفیت نسبت مقابل در ،(u/B) پی عرض به ژئوگرید الیه اولین فاصله :

 

 
 )ب(   )الف(  

 ،مختلف پی عرض به ژئوگرید های عرض نسبت برای (BCR) مقابل در (u/B) نسبت : الف تغییرات .8 کلش

 .پی عرض به ژئوگرید الیه اولین قرارگیری های عمق نسبت حالت برای (BCR) مقابل در (h/B) نسبت ب:
 

 
 )ب( )الف( 

 الیه اولین گیری قرار های عمق نسبت برای (BCR) مقابل در  (b/B) نسبتالف:  تغییرات .9 شکل

 ، مختلف پی عرض به ژئوگرید

 مختلف های h/Bبرای BCR  باربری ظرفیت مقابل در  (N)  ژئوگرید های الیه تعدادب : نسبت 
 

 : که دهد می نشان باال نمودارهای نتایج

 ژئوگرید الیه اولين فاصله که آید می بدست موقعی حداکثر باربری ظرفيت مقدار .1

 بيش اعماق در خاک سازی مسلح که گردید مالحظه همچنين باشد. u/B=0/3 پی زیر از

 مقدار لذا ندارد. پی باربری ظرفيت افزایش در تأثيری پی، عرض برابر یک از

u/B=1 قبول قابل مقدار حداکثر عنوان به u/B گردید مشخص. 

 می BCR مقابل در u/B روند با مشابه تقریبا BCR مقابل در h/B تغييرات کلی روند .2

 .آید می بدست 3/0 حدود در بهينه h/B مقدار نيز حالت این در .باشد

 بدست  10 و 9 ،8برابر ترتيب به 1 و 7/0 ،3/0 های u/B نسبت ازای هب بهينه b/B مقدار .3

 ژئوگرید، الیه اولين قرارگيری عمق افزایش با که گردید مالحظه همچنين .آید می

 .کند می پيدا کاهش مسلح خاک باربری ظرفيت افزایش بر b/B تاثير
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 نهایتا   و یابد می افزایش BCR مقدار (Nژئوگرید) های الیه تعداد افزایش با .4

 6 آن بهينه مقدار که رسد می ها الیه تعداد برای حدی مقدار یک به نمودارها

 .است آمده بدست
 

 1392 همکاران و قضاوي .5
  

 مسلحای ماسه خاک بر متکي نواري هاي پي باربري ظرفيت آزمایشگاهي بررسي بهایشان 

 پی زیر در افقی صورت به ژئوتکستایل تحقيق این در پرداختند. ژئوتکستایل با شده

 برای کننده مسلح عرض و سطحی پی از فاصله نظر از حالت ترین بهينه و شده داده قرار

 مدل این از حاصل نتایج گرفت. قرار بررسی مورد باربری ظرفيت بيشترین آوردن بدست

 پی زیر در ژئوتکستایل از استفاده برای حالت ترین بهينه دهد می نشان مقياس کوچک

 ها نمونه .باشد پی عرض نصف اندازه به پی از کننده مسلح فاصله که است زمانی نواری

 شود می ناميده نمونه ساخت مخزن که ای جعبه در ژئوتکستایل با شده مسلح ای ماسه ی

 اعمال جهت .شد خواهد سازی مدل 5/0* 5/0 * 5/0  ابعاد به است فلزی ساختاری دارای و

 عمل گيربوکس و موتور وسيله به که kg500 بارگذاری ظرفيت با مکانيکی جک یک از نيرو

 پی ، است متصل فلزی مقياس کوچک نواری پی به جک این که شد خواهد استفاده کندمی 

 نيرو اعمال نرخ است. طول(*عرض*متضخا( سانتيمتر 20 *5 *5/2 ابعاد دارای نواری

 .[21] است شده گرفته نظر در mm/min 2 بستر به پی توسط

  1392 همکاران و قضاوي 2N400 ژئوتکستایل مشخصات -2 دولج

 

 

 
 و پي بستر سازي آماده : ب ژئوتکستایل قرارگیري : الف نمونه سازي آماده مراحل .10 شکل

 نشست رلکنت و بار اعمال : ج آن قرارگیري

 

 
 )ب( )الف( 

 اثر، ب: به پي تراز از متفاوت فوصل در کننده مسلح طول اثرالف : به  ،BCR نمودار  .11 شکل

 متفاوت هاي درطول پي تراز از کننده مسلح فاصله
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 u/B=1 د: u/B=0.75 ج: u/B=0.5 ب:  u/B=0.25الف: براي نشست فشار نمودارهاي  .12 شکل

 
 : ه L/B=5 : د L/B=4 ج: L/B=3  : ب  L/B=2: الف براي نشست فشار نمودارهاي .13 شکل

L/B=6 

 

 نسبت کننده مسلح به خاک از تنش انتقال علت به را ای یافته بهبود رفتار مسلح خاک

 مستلزم ها ژئوسنتتيک از بهينه استفاده .دهد می نشان خود از مسلح غير خاک به

 .باشد می اقتصادی لحاظ از ویژه به ها دهکنن مسلح نوع این عملکرد از کافی شناخت

 به را حالت ترین بهينه به رسيدن برای باربری ظرفيت تغييرات چگونگی تحقيق این در

 عوامل تحت ژئوتکستایل توسط شده مسلح ای ماسه بستر که بارگذاری، دستگاه یک کمک

 .گرفت رقرا بررسی مورد شد، مدل آن در کننده مسلح فاصله و کننده، مسلح ابعاد

 :دهد می نشان( 1392قضاوی و همکاران ) تحقيق نتایج

 افزایش این .شد خواهد باربری ظرفيت افزایش سبب کلی طور به کننده مسلح طول افزایش

 با آن از پس و رسيد خواهد خود حالت ترین بهينه به افزایش % 18 با L/B=5B  حالت در

 در متوسط طور به  % 7 به و یافت دخواه کاهش افزایش این L/B=6B مجدد طول افزایش
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 طور به L/B=3B و L/B=2B از طول افزایش اثر رسيد. خواهد شالوده تراز از مختلف فواصل

 رسيد. خواهد % L/B=4B 9 و L/B=3B از طول افزایش در و  %5/7 متوسط

 به باربری ،افزایش نشست افزایش با L/B=4 تا L/B=2 طول با ژئوتکستایل گيری قرار با

 افزایش خطی بصورت کلی نمای در نمودار که صورتی به است یافته افزایش یکسان ورط

 وسپس خطی بصورت ابتدا در افزایش این کننده مسلح L/B=6 و L/B=5 های طول در اما یافته

 نشست در بهتر عملکردی و بوده روبرو یکسان غير رشد روند با بار اعمال افزایش با

 غشایی عملکرد به را امر این بتوان شاید داد دخواه نشان خود از باال های

 داد. نسبت باال های نشست در ژئوتکستایل

 اینکه به توجه با ولی یافت خواهد کاهش باربری ظرفيت پی تراز از فاصله افزایش با

 نکند، عمل کامل طور به ژئوتکستایل که شود می باعث کشيدگی بيرون پدیده u/B=0.25 در

 نهایی حد به رسيدن از قبل کردو نخواهد استفاده خود کششی ظرفيت همه از ژئوتکستایل

 ژئوتکستایل قرارگيری برای حالت ترین بهينه بنابراین شد خواهد گسيخته خود کششی

u/B=0.5 بود. خواهد 

 نسبت ژئوتکستایل عملکرد چشمگير کاهش با دارد قرار u/B=B  در کننده مسلح که زمانی

 آمده بدست 54 % متوسط طور به مقدار این تحقيق این در که هستيم روبرو u/B=0.75 به

 باشد. می % u/B=0.5  17 و u/B=0.25 فاصله در باربری ظرفيت متوسط افزایش همچنين است.

 

 

 

 

 گيری نتيجه .6

 

 و تعيين سست، های خاک کردن تثبيت و پی مهندسی در فونداسيون طراحی اصلی معيارهای

 باید فونداسيون دیگر عبارت به باشند. می خاک نشست و نهایی باربری ظرفيت کنترل

 بطوریکه نماید، منتقل خاک به ایمن صورت به را بار برداری، بهره زمان در بتواند

 مواردی در نشود. بيشتر مجاز حد از نيز نشست بلکه نگردد گسيختگی دچار خاک تنها نه

 العاده فوق وارده بار یکهموارد یا و است دار مساله یا سست فونداسيون زیر خاک که

 یا و زلزله از ناشی دیناميکی بارهای تحت خاک که مواردی در همچنين و باشد زیاد

 را خاک باربری ظرفيت سازی، مسلح با توان می گيرد، می قرار آالت ماشين ارتعاش

 داد. افزایش

 قبولي قابل بسيار تطابق آزمایشگاهي و عددي های مدل که دهد مي نشان حاصله نتایج

  :نمود اشاره زیر موارد به ميتوان که دارد

 در را کننده مسلح که اي دانه خاک الیه ضخامت باربري ظرفيت بيشترین حصول جهت .1

 ژئوتکستایل از استفاده برای حالت ترین بهينه و باشد می محدود است گرفته بر

 عرض فنص اندازه به پی از کننده مسلح فاصله که است زمانی نواری پی زیر در

 باشد. پی

 .شود مي افزوده شالوده باربری ظرفيت ميزان به ژئوگریدها، طول در افزایش با .2

 و شده ناچيز دیگر بعد به بهينه طول یک از باربری ظرفيت افزایش این ولي

 .شود نمي مشاهده آن باربری افزایش در تغييری

 نهایتا   و بدیا می افزایش BCR مقدار (Nژئوگرید) های الیه تعداد افزایش با .3

 آن بهينه مقدار که رسد می ها الیه تعداد برای حدی مقدار یک به نمودارها

(N=6) است آمده بدست. 

 نشست ژئوگریدها فاصله کاهش و کننده مسلح های الیه طول و تعداد افزایش با .4

 ظرفيت افزایش و نشست کاهش این یابد. می افزایش باربری ظرفيت و کاهش خاک

 مسلح تاثير تحت دیگر خاص عدد از ها الیه طول و تعداد افزایش از بعد باربری

 ) 6-4( بهينه عدد کننده مسلح های الیه تعداد برای عبارتی به ،نيست کننده

 است. آمده بدست)پی عرض برابر 7-4 ( کننده مسلح بهينه طول و الیه

 اشدب پی زیر به نزدیکتر آن شروع و کمتر ها الیه حضور عمق ميانگين چه هر  .5

 .دارد بيشتری تاثير

 ریزدانه های خاک پایين و باال در توان می است اصطکاکی ژئوگرید رفتار چون  .6

 با ماسه های دانه بهتر درگيری امر این علت کرد. استفاده ای دانه خاک از

 .است آنها بين اصطکاک افزایش و ژئوگرید

 شود. می باربری تظرفي افزایش و نشست کاهش باعث ژئوگرید اطراف در ماسه وجود .7

 دارد. تاثيربيشتری نشست روی ماسه ضخامت افزایش
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 از جلوگيری جهت زیادی مقاوم نيروی به یابی دست هدف ای مساله در اگر  .8

 دست هدف اگر اما.داد افزایش توان می را ماسه ضخامت باشد نهایی از گسيختگی

 برای )متر تیسان 10 (ای بهينه ضخامت باشد گسيختگی از قبل مقاومت به یابی

 .دارد وجود ماسه

 تاثير ميتواند ژئوگرید چون بزرگتر های شکل تغير و بيشتر های نشست در .9

 ماسه ضخامت کند. می نمایان بهتر را خود ماسه ضخامت باشد داشته بيشتری

 نشست کاهش برای بهينه ضخامت که هشد بررسی سانتيمتر 15 تا کننده مسلح اطراف

  پيشنهاد متر سانتی 18 ریبارب ظرفيت افزایش و 12

 .شود می

 پروژه هر برای مناسب چيدمان و طول تعداد، که شود می تأکيد هم باز پایان در

 آید بدست شد، ارائه تحقيق این در آنچه مشابه آناليزهایی از استفاده با بایستی

 و زیرزمينی آب سطح خاک، جنس ساختگاه، شرایط بارگذاری، شرایط چون مسائلی و

 .باشد اثرگذار نهایی طرح بر تواند می اقتصادی مسائل
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