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 خالصه

به  .باشد مي آن مهم ضعف نقطه كشش مقابل در خاك مكانيكي خصوصيات ضعيف بودنهر مقاله 

منظور دستيابی به مصالح خاکی مرغوب جهت تقویت الیه های خاک ،استفاده از 

 قابليت افزایش ، نشست ميزان كاهش ،سازه ها عمر الياف پليمری به منظور افزایش
است در این مقاله به منظورشناخت ومقایسه  باربري خاك همواره مطرح بوده

عملکرد ژئوسنتتيک ها، به بررسی آزمایشگاهی رفتارخاکهای درشت دانه مسلح شده 

ابعاد  ( و دونوع ژئوگرید g/m2) 500و 300با دونوع ژئوتکستایل با وزن واحد

mm10×10وmm40×40  را با انجام آزمایشCBR  پرداخته شده است. در این تحقيق

مدل آزمایشگاهی از خاک با الیه های از ژئوتکستایل و ژئوگرید در ترازهای 

مختلف، مسلح گردیده و ميزان تاثير ژئوسنتتيک ها از نظر نوع و تراز نصب بر 

ه تحت عملکرد مکانيکی خاک به لحاظ ظرفيت باربری وميزان فرورفتگی نمون

بارگذاری در حالت مسلح با حالت مسلح نشده،مورد بررسی واقع گردیده است. 

تاثير استفاده از ژئوسنتتيک ها در افزایش ظرفيت باربری وکاهش نشست نمونه 

 .های مورد آزمایش نمایان می شود

 

 ،الیاف پلیمری CBR، ،ژئوسنتتیک ژئوتکستایل،ژئوگریدکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

  کیآن، از یتوان باربر شیخاک در کشش و افزا یکيخواص مکان شینظورافزابه م 

به منظور بهبود، از مدتها قبل به کار گرفته شده به طوري که  یعنصر)جسم (کشش

زمان نخستين تالشها براي تقویت خاك در تاریخ مشخص نيست و استفاده از مواد 

به چند هزار سال پيش برمي  غيرهطبيعي مانند چوب، ني، پوشال، پوست حيوانات و 

هزار سال قبل از ميالد مسيح بر مي  5تا 4اولين كاربردهاي خاك مسلح به  .گردد

گردد كه از كاه یا ني براي مسلح نمودن خاك رس و آجرهاي رسي استفاده مي شده 

 1960 دهة اوایل در ویدال هنري فرانسوي مهندس معمار توسط مسلح خاك مدرن روش ابداع است
 را جدید مصالح این ویدال است، بوده دیگر متعدد و مختلف روشهاي ابداع براي شروعي ةنقط

 .[1نمود] نامگذاري خاك مسلح
كننده  مسلح عنصر و خاك بين متقابل اثرات بر مبتني مسلح خاك رفتار و عمل مكانيزم            

بکار گيری .دارد را سياسا تسليح نقش عنصر و خاك بين اصطكاك پدیده رابطه این در و بوده

مسلح کننده ها باعث افزایش نيروی مقاومت در توده خاک بدليل فراهم شدن نيروی 

کششی ناشی از مسلح کننده می شود و در نتيجه تغيير شکل های افقی خاک کاهش 

[ خاک مسلح رفتاربرتر 2یافته و پایداری کلی سازه خاک مسلح افزایش می یابد.]

تنش از خاک به مسلح کننده در سطح تماس کسب می نماید  خود راناشی از انتقال

.بنابراین یک اندرکنش مناسب در سطح تماس خاک مسلح کننده سبب بروز چنين 

[. برتری رفتارخاک مسلح نسبت به خاک غير مسلح بيشتر ناشی 3رفتاری خواهد بود ]

ا از افزایش مقاومت برشی می باشد.افزایش مقاومت برشی خاک مسلح شده ب
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ژئوسنتتيک یکی بدليل افزایش مدول خاک  و دیگری دارا بودن مقاومت کششی باالی 

مسلح کننده در داخل خاک می باشد . این مسئله حاصل از مقاومت اصطکاکی بين خاک 

و مسلح کننده و دومی بدليل توليد مقاوم )پاسيو( توسعه یافته در بين المانهای 

ر دو مقاومت توليدشده به ویژه مقاومت نواری متقاطع مسلح کننده می باشد.ه

[. مسلح کننده ها اغلب به صورت 5و4مقاوم بستگی به زاویه اصطکاک داخلی دارد]

موازی با یکدیگرکارگذاشته می شود،وبعنوان عامل انتقال تنش ما بين خود و توده 

 عنو از هایي كننده مسلح رفتار نيز و مؤثر عوامل با رابطه در[.6خاک عمل می کند]
 توسط و عددي آزمایشگاهي مختلف مطالعات تاكنون ،آزمایش ظرفيت باربری در ژئوسنتتيك

. طبق مطالعات انجام شده مالحضه می گرددکه ظرفيت است شده انجام مختلف محققين

کششی ژئوسنتتيک استفاده شده در خاکهای ضعيف که با یک الیه نازک مصالح مرغوب 

 ماسه و رس رفتار 1997درسال منيس مك و ناتاراجا[. 7احاطه شده،بهبود یافته است]
 و محوريقيم ، تک مست برش ، تراكم آزمایشهاي انجام با را مصنوعي الياف با شده مسلح

CBR افزایش بویژه و محوري تك فشاري مقاومت ، برشي مقاومت افزایش كه كردند بررسي 

CBRو اكمتر آزمایشهاي انجام با(1982)هور.[8] دان كرده گزارش را CBRماسه مخلوط روي 

 انرژي كه درحالي ، الياف كاربرد كه داد نشان پروپيلن پلي الياف با شده ومسلح شكسته

 ميCBR افزایش موجب ، دهد مي افزایش را مشخص تراكم یك به رسيدن براي نياز مورد

 تغييرات در را اتيلن پلي نوارهاي از استفاده اثرات (1994)كایر و بنسون[. 9]شود
 افزودن كه گرفتند نتيجه و داده قرار وآزمایش بررسي مورد ماسه سختي و برشي قاومتم

 ماسه بستر واكنش ضریب و برشي، مقاومت ،CBR افزایش موجب خاك به اتيلن پلي هاي تراشه

بر روی رس ضعيف تقویت شده با  CBRآزمایش  (2001)[.برگادو و همکارانش10]شود مي

ستایل با سختی متفاوت مسلح شده است ،انجام داده الیه ماسه که بوسيله ژئوتک

است. که نتایج آزمایش نشان می دهد که استفاده از ژئوتکستایل باعث افزایش 

راو .[13] (1989)شيت.[12] (1989)[.راو و همکارانش11ظرفيت باربری خاک شده است]

صورت خشک رابه  CBRیک سری آزمایش  .[15] (1998)چاران و گوپال.[14] (1990)وراجا

            لياف پلی اتيلن انجام دادند نشانو اشباع برروی ماسه الی دار مسلح شده با ا

خاک به طور عمده با افزایش مقدار الياف افزایش می  CBRدار قدهند که م می 

 .یابند

  

 

 آزمایش های آزمایشگاهی-2

 مصالح-2-1

ن الیه های زیر اساس در خاک استفاده شده در این آزمایش ماسه بوده که به عنوا

راهسازی مورد استفاده قرار می گيرد و نمودار دانه بندی آن که طبق استاندارد 

ASTM D 422-87 ( نشان داده شده و دیگر پارامترهای فيزیکی و 1انجام شد درشکل)

مربوطه تعيين  ASTMدیگر خصوصيات مکانيکی این خاک که براساس ضوابط استاندارد

 ارائه شده است 1گردیده در جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نتایج آزمایش دانه بندی خاک ماسه(1)شکل 

 
 : نتایج آزمایش های اولیه خاک دانه ای(1)جدول 
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(تشخيص  SW-SMبراساس طبقه بندی انجام شده خاک دانه ای مورد استفاده ماسه)

اک استفاده شده در این تحقيق جهت مسلح کردن خ ژئوسنتتيکداده شد.و مسلح کننده 

 نشان داده شده است. (الف و ب 2)مشخصات فنی آن در جدول  ،است 

 
 مصرفی در این تحقیق گرید  ب(ژئوتکستایلژئوالف (: مشخصات فنی (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 
)ال

 ف(

 
 (ب)

 

 نتایج آزمایش تراکم خاک دانه ای:-2-2

 
اده شده است که با نشان د (2نتایج آزمایش تراکم خاک درشت دانه در شکل شماره )

 درصد و دانسيته خشک حداکثر 5/7توجه به منحنی تراکم مقدار رطوبت بهينه 

(  می باشد.18/2  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :نتیجه آزمایش تراکم خاک دانه ای(2)شکل 

 

 :برنامه آزمایش-2-3

و  هاو ژئوگرید برای بررسی و مقایسه ظرفيت باربری و عملکرد ژئوتکستایل ها

خاک در اثر بارگذاری،آزمایش ظرفيت  مدل در کاهش نشست نمونه هایتاثير آن 

( برروی نمونه های خاک ماسه ای مسلح و غير مسلح انجام ASTM D 1883باربری)

باشد .ابتدا برای آزمایش یکسان می  گرفته است. روش آماده سازی تمامی نمونه ها
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 ریخته CBRده سپس مصالح داخل قالب خاک ماسه ای در رطوبت بهينه خوب مخلوط ش

در سه الیه با ضخامت های یکسان و هر (ASTM D 698و مطابق استانداردشماره) شده

ضربه متراکم شدند ،مدل  آزمایشگاهی از خاک ساخته شده، با الیه های  56الیه با 

) 500و 300از ژئوتکستایل با وزن واحد سطح 
2m/g)  و و دونوع ژئوگرید ابعاد

mm10×10وmm40×40 در ترازهای پایين)بين الیه پایين و الیه وسطی  بطور مجزا

خاک(و تراز باال)بين الیه باالی والیه وسطی خاک( ویا هردو ترازبا مشخصات متفاوت 

قرار گرفته است. وميزان تاثير آن بر عملکرد  CBRقرار گرفته و مورد آزمایش 

يزان فرورفتگی نمونه تحت مکانيکی انواع خاکها به لحاظ ظرفيت باربری وم

بارگذاری مورد پردازش و تحليل واقع می گردد. همچنين در انتخاب تعداد و نوع 

نمونه های خاکی سعی می گردد جامعه آماری انتخاب شده، حداقل های قابل قبول 

 مبتنی بر علم آمار  باشد. 

 
 

 ارائه و تفسیر نتایج:-3

 

سلح تحت درصد رطوبت بهينه و دانسيته ابتدا برروی خاک ماسه غير م CBRآزمایش 

انجام گردیده تا  ،خشک حداکثر بدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد پروکتور

به عنوان مبنا و مقایسه با دیگر نتایج استفاده شود. سپس خاک ماسه بوسيله 

 mm40×40وmm10×10ژئوگرید ابعاد  و (2g/m) 500و 300ژئوتکستایل با وزن واحد سطح 

فکيک در تراز های باال و پایين مسلح شده و با همان درصد رطوبت بهينه و به ت

نفوذ نمونه های خاک دانه -دانسيته خشک مورد مقایسه قرار گرفتند.منحنی های تنش

 (4(تا )3)در شکل ها ی (2g/m) 500و 300ای مسلح شده با ژئوتکستایل با وزن واحد 

نشان داده شده است.  (6(تا )5)ها ی در شکل  mm40×40وmm10×10ابعاد ژئوگرید  و

با توجه به این شکل ها مشاهده می گردد که برای تمامی نمونه ها چه به صورت 

غير مسلح یا مسلح شده ،تنش با افزایش ميزان نفوذ افزایش یافته و شيب منحنی 

ها ابتدا بيشتر و با افزایش ميزان نفوذ تدریجا" کاهش می یابند.این رفتار 

ی باشند.نمونه های مصالح مسلح شده در مقایسه با ه نفوذ تدریجی منشان دهند

نمونه مسلح نشده تنش بيشتری از خود نشان می دهند. گسيختگی نمونه های خاک 

دانه ای بعد از بسيج شدن مقاومت ناشی اصطکاک بين دانه ها باهم و با الیه های 

 300ل ژئوتکستایمسلح کننده ایجاد می شود. در مقایسه نمونه های مسلح شده با 

ارهای تنش با توجه به  نمود  mm40×40وmm10×10ابعاد  با  ژئوگرید و (2g/m) 500و

ژئوگرید ابعاد گردد که عمدتا"نمونه های مسلح شده با می    نفوذ مشاهده –

mm40×40  دارای مقادیر بيشترCBR از عملکرد بهتر است که می تواند ناشی 

ی کند که در نتيجه باعث افزایش حرکت دانه های خاک را محدود مکه ژئوگرید 

مقاومت اصطکاکی بسيج شده در نقاط تماس دانه ها وبنابراین مقاومت خاک مسلح می 

 . بهترانجام می دهد mm40×40 گردد.که این وظيفه را ژئوگرید با ابعاد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

–منحنی تنش : (3)شکل 

خاک دانه ای  نفوذ برای 

با  تقویت شده 

 300(2g/m)ژئوتکستایل 
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منحنی تنش : (4)شکل 

خاک دانه  نفوذ برای –

شده با  ای تقویت 

 500(2g/mژئوتکستایل)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

منحنی تنش : (5)شکل 

خاک دانه  نفوذ برای –

 mm10×10 ای تقویت شده با ژئوگرید با ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنی تنش : (6)شکل 

خاک دانه نفوذ برای –

شده با  ای تقویت 

 mm40×40 رید با ابعادژئوگ
 

( در Fr/Fuفاکتور نسبت  ظرفيت باربری ) (الف و ب 8) و(الف و ب 7)در شکل های 

برابر ميزان نفوذ،برای هردو نمونه مسلح شده با ژئوتکستایل با وزن 

نشان داده شده است.  mm40×40وmm10×10ژئوگرید ابعاد  و 500و300(2g/m)واحد

( Fr( از تقسيم تنش ایجاد شده در شرایط مسلح)Fr/Fuفاکتور نسبت ظرفيت باربری )
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( در تفوذ برابر بدست می آید. فاکتور نسبت  ظرفيت Fuبه شرایط غير مسلح)

باربری به نوع مصالح ،الياف بکار رفته بستگی دارد و در ضخامت های مختلف 

داری متفاوت دارد بطوری که در این تحقيق برای دو نوع مسلح کننده متفاوت می قم

 باشد.

 

 
                                                                                                                 )الف(                                               

 (ب)

 

 :الف(با منحنی نسبت فاکتور ظرفیت باربری برای خاک دانه ای تقویت شده:( 7)شکل 

 500(2g/m)ژئوتکستایل  ب(  300(2g/m)ئوتکستایل ژ

 

 

 

                                                                                                                                      )الف(                           

 (ب)

 
 :الف(با ربری برای خاک دانه ای تقویت شدهمنحنی نسبت فاکتور ظرفیت با:( 8)شکل 

 mm40×40 ژئوگرید با ابعاد ب(mm10×10 ژئوگرید با ابعاد

 
ميزان نشست نمونه های خاک دانه ای مسلح  (الف و ب 10) و(الف و ب 9)در شکل های

شده و مسلح نشده نشان داده شده است. مقایسه بين نمونه های مسلح با نمونه های 

بين  می دهد که الياف تقویت کننده باعث درگيری واصطکاک بيشترمسلح نشده،نشان 

دانه ها شده و در نتيجه نمونه مسلح شده در بارگذاری نسبت به نمونه مسلح نشده 

 نشست کمتری ایجاد می شود.
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  (ب)  )الف(                                           
 

 ب(  300(2g/m)ژئوتکستایل  : الف(باویت شده ای تق منحنی نشست برای خاک دانه :( 9)شکل 

 500(2g/m)ژئوتکستایل 

  

 )ب( (الف)                                          
 

 ژئوگرید با ابعاد : الف(باای تقویت شده  منحنی نشست برای خاک دانه :( 10)شکل 
mm10×10)ژئوگرید با ابعاد ب mm40×40 

 
 نتیجه گیری-4

شات انجام شده برروی مصالح انتخاب شده و استفاده از الياف مسلح براساس آزمای

ژئوگرید با ابعاد  و  500( 2g/m)و003(2g/m) با وزن واحد ژئوتکستایلکننده 

mm10×10وmm40×40 :در این تحقيق می توان گفت 

فرورفتگی می توان نتيجه گرفت که استفاده از الیه مسلح -از روی نمودار تنش-

می             ودر نتيجه مقاومت خاک  خاک CBR فزایشکننده باعث ا

دليل ه ب 003( 2g/m)با وزن واحد  ژئوتکستایلمسلح کننده استفاده از الیه گردد.

تاثير  500(2g/m)با وزن واحد نسبت به دیگر مسلح کننده کم بودن وزن واحد سطح 

 خاک دارد CBRکمتری بر افزایش مقاومت و 

های الياف مسلح کننده در ترازهای خاک باعث متغيير بودن  نحوه قرار گرفتن الیه-

 و مقاومت خاک می شود. CBRمقادیر 

ضریب باربری خاک مسلح شده نسبت به خاک غير مسلح بطور قابل توجه ای افزایش -

 می یابد 

 شده بامسلح  استفاده از دو الیه ژئوتکستایل در تراز های باال و پایين نمونه-

و   CBRنسبت به خاک غير مسلح 4 %به ميزان  gr 300زن واحد با و ژئوتکستایل

 مقاومت خاک افزایش می یابد. 

بيشترین ميزان نشست در نمونه که از الياف مسلح کننده استفاده نمی شود، -

 می باشد . mm 11مشاهده می شود.و به ميزان 
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نمونه می  در تراز های مختلف موجب کاهش نشست سنتتيکاستفاده از الیه های ژئو-

گردد و هرگاه هدف از استفاده از اینگونه الياف کاهش مقادیر نشست باشد می 

 با وزن های متفاوت استفاده کرد. سنتتيکتوان از الیه های مختلف ژئو

در هردو مدل نمونه ای که از الیه مسلح کننده استفاده شده است نسبت به مدل -

د که به دليل وجود الیه مسلح کننده کمتر نشست می کنmm 3خاک غير مسلح به ميزان

 می باشد که نشست خاک را کاهش می دهد .

از روی نتایج و نمودار فاکتور ضریب باربری می توان نتيجه گرفت که استفاده -

درهردو تراز باال وپایين دارای بيشترین  mm40×40ژئوگرید با ابعاد  از الیه

غير مسلح می باشد که بهترین حالت بيشتر نسبت به خاک  %105به ميزان  CBRمقدار 

درالیه های خاک دانه ای می  mm40×40ژئوگرید با ابعاد  برای استفاده از الیه

 باشد.

ژئوتکستایل  شده بامسلح  استفاده از یک الیه ژئوتکستایل درتراز باال نمونه -

و مقاومت خاک افزایش   CBRنسبت به خاک غير مسلح  %24به ميزان  500 وزن واحد 

و مقاومت خاک افزایش  CBR% بيشتر 10می یابد. ونسبت به تراز پایين به ميزان 

 می یابد. 

ژئوگرید با ابعاد  شده بامسلح  استفاده از یک الیه ژئوگرید درتراز باال نمونه -

mm10×10 نسبت به خاک غير مسلح 25 %به ميزانCBR   و مقاومت خاک افزایش می

 یابد. 
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