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 خالصه

 عمر در این مقاله به منظور مطالعه عملکرد ژئوسنتتيک ها به منظور افزایش
آزمایشگاهی  باربري خاك ، به بررسی قابليت افزایش ، نشست ميزان كاهش سازه ها،

رفتارخاکهای درشت دانه و رس ریزدانه مسلح شده با دونوع ژئوتکستایل با وزن 

را با انجام  mm40×40وmm10×10( و دونوع ژئوگرید ابعاد g/m2) 500و 300واحد

پرداخته شده است. در این تحقيق مدل آزمایشگاهی از هردو نوع  CBRآزمایش 

سپس با الیه های از ژئوتکستایل و خاک ریزدانه و درشت دانه ساخته شده، 

ژئوگرید جهت تاثير بيشتر در باالترین تراز،مابين الیه های متراکم شده خاک 

با ژئوتکستایل و ژئوگرید مسلح گردیده و با مقایسه ميزان تاثير ژئوسنتتيک 

ها از نظر نوع بر عملکرد مکانيکی خاکهای ریز و درشت دانه به لحاظ ظرفيت 

فرورفتگی نمونه تحت بارگذاری مورد پردازش و تحليل واقع باربری وميزان 

گردیده است. با تحليل داده های حاصله از مطالعه بر روی نمونه های 

آزمایشگاهی و مقایسه داده ها در حالت مسلح با حالت مسلح نشده،تاثير 

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

 مایش نمایان می شود.مورد آز

 

 ،مدل آزمایشگاهیژئوگرید، CBR،ژئوتکستایل، ژئوسنتتیککلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 هاي كنده از بوده بشر استفاده مورد باز دیر از ها سازه عملكرد افزایش و خاك تسليح
 فادهاست مرطوب و باتالقي هاي زمين مخصوصا   خاك تثبيت براي غيره و ها ،سنگ ها بوته درخت،

 دهه سه دو در كه ژئوتكستایل كاربرد اندازه به راهها این از یكي هيچ اما اند كرده مي
 داراي ، صرفه با است رسيده خود كاربرد نهایت به امروزه و شد آغاز جدي طور به اخير

 بهبود براي پليمري هاي ژئوتكستایل اخير سالهاي در است نبوده دوام با و باال عملكرد
 مهندس معمار توسط مسلح خاك مدرن روش ابداع های خاکی بوده است. سازه عملكرد

 متعدد و مختلف روشهاي ابداع براي شروعي نقطة 1960 دهة اوایل در ویدال هنري فرانسوي

 و عمل مكانيزم[1نمود.] نامگذاري خاك مسلح را جدید مصالح این ویدال است، بوده دیگر
 این در و كننده بوده مسلح عنصر و خاك بين متقابل اثرات بر مبتني مسلح خاك رفتار

بکار گيری مسلح کننده .دارد را اساسي تسليح نقش عنصر و خاك بين اصطكاك پدیده رابطه

ها باعث افزایش نيروی مقاومت در توده خاک بدليل فراهم شدن نيروی کششی ناشی 

ه و از مسلح کننده می شود و در نتيجه تغيير شکل های افقی خاک کاهش یافت

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

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

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

موازی با یکدیگرکارگذاشته  [. مسلح کننده ها اغلب به صورت3رفتاری خواهد بود ]

                                                 
 خاک و پی مهندسیدانشجوی کارشناسی ارشد  1
  استادیار دانشکده مهندسی عمران 2
   س عمرانکارشنا3
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 در[.4شود،وبعنوان عامل انتقال تنش ما بين خود و توده خاک عمل می کند] می

آزمایش ظرفيت  در ژئوسنتتيك نوع از هایي كننده مسلح رفتار نيز و مؤثر عوامل با رابطه

 .است شده انجام مختلف محققين توسط و عددي آزمایشگاهي مختلف مطالعات تاكنون ،باربری

طبق مطالعات انجام شده مالحضه می گرددکه ظرفيت کششی ژئوسنتتيک استفاده شده در 

 [.5خاکهای ضعيف که با یک الیه نازک مصالح مرغوب احاطه شده،بهبود یافته است]
 با را مصنوعي الياف با شده مسلح ماسه و رس رفتار 1997درسال منيس مك و ناتاراجا            

 افزایش كه كردند بررسي CBR و محوريقيم ، تک مست برش ، كمترا آزمایشهاي انجام

 دان كرده گزارش راCBR افزایش بویژه و محوري تك فشاري مقاومت ، برشي مقاومت

 با شده ومسلح شكسته ماسه مخلوط رويCBR و تراكم آزمایشهاي انجام با(1982)هور.[6]
 رسيدن براي نياز مورد انرژي كه درحالي ، الياف كاربرد كه داد نشان پروپيلن پلي الياف

 (1994)كایر و بنسون[. 7]شود ميCBR افزایش موجب ، دهد مي افزایش را مشخص تراكم یك به

 مورد ماسه سختي و برشي مقاومت تغييرات در را اتيلن پلي نوارهاي از استفاده اثرات
 موجب خاك به ناتيل پلي هاي تراشه افزودن كه گرفتند نتيجه و داده قرار وآزمایش بررسي

[.برگادو و 8]شود مي ماسه بستر واكنش ضریب و برشي، مقاومت ،CBR افزایش

بر روی رس ضعيف تقویت شده با الیه ماسه که بوسيله  CBRآزمایش  (2001)همکارانش

ژئوتکستایل با سختی متفاوت مسلح شده است ،انجام داده است. که نتایج آزمایش 

تکستایل باعث افزایش ظرفيت باربری خاک شده نشان می دهد که استفاده از ژئو

چاران .[12] (1990)راو وراجا.[11] (1989)شيت.[10] (1989)[.راو و همکارانش9است]

رابه صورت خشک و اشباع برروی ماسه الی  CBRیک سری آزمایش .[13] (1998)و گوپال

خاک به  CBRمفدار  که در نتيجهلياف پلی اتيلن انجام دادند دار مسلح شده با ا

 .یافتندطور عمده با افزایش مقدار الياف افزایش 

  

 

 آزمایش های آزمایشگاهی-2

 مصالح-2-1

بوده که نمودار دانه بندی آن  و ماسه خاک رسخاک استفاده شده در این آزمایش 

و  است (نشان داده شده1درشکل ) ه وانجام شد ASTM D 422-87که طبق استاندارد 

و دیگر خصوصيات مکانيکی این خاک که براساس ضوابط  دیگر پارامترهای فيزیکی

 ارائه شده است 1مربوطه تعيين گردیده در جدول ASTMاستاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و ماسه درشت دانه چسبنده رس: نتایج آزمایش دانه بندی خاک (1)شکل 

 
 ماسه درشت دانه و چسبنده رس: نتایج آزمایش های اولیه خاک (1)جدول 
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طبقه بندی  براساس 

شده خاک  انجام 

مورد   چسبنده

.و مسلح کننده تشخيص داده شد (SW-SM) دانه ایخاک و ( CL)رساستفاده 

مشخصات فنی آن  ،در این تحقيق جهت مسلح کردن خاک استفاده شده است  ژئوسنتتيک

 نشان داده شده است. (الف و ب 2)در جدول 

 
 مصرفی در این تحقیق گرید  ب(ژئوتکستایلژئوالف (ی : مشخصات فن(2)جدول 
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 نتایج آزمایش تراکم:-2-2

 
نشان  (الف وب2در شکل شماره )و ربز دانه  نتایج آزمایش تراکم خاک درشت دانه 

 5/13برای خاک رس داده شده است که با توجه به منحنی تراکم مقدار رطوبت بهينه 

) و دانسيته خشک حداکثردرصد  مقدار رطوبت بهينه وخاک درشت دانه  84/1  (

) درصد و دانسيته خشک حداکثر 5/7  می باشد.18/2  (
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 )ب(          )الف(              

          

 :نتیجه آزمایش تراکم(2)شکل 

 

 :برنامه آزمایش-2-3

و  و ژئوگریدها يت باربری و عملکرد ژئوتکستایل هابرای بررسی و مقایسه ظرف

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

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

ابتدا باشد .برای آزمایش یکسان می  گرفته است. روش آماده سازی تمامی نمونه ها

 CBRدر رطوبت بهينه خوب مخلوط شده سپس مصالح داخل قالب  مورد آزمایشخاک 

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

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

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

mm10×10وmm40×40 باال)بين الیه باال و الیه وسطی خاک(در ترازهای  بطور مجزا 

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

مکانيکی انواع خاکها به لحاظ ظرفيت باربری وميزان فرورفتگی نمونه تحت 

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

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

 مبتنی بر علم آمار  باشد. 

 

 

 ارائه و تفسیر نتایج:-3

 

ينه و غير مسلح تحت درصد رطوبت به و رس ابتدا برروی خاک ماسه CBRآزمایش 

انجام  ،دانسيته خشک حداکثر بدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد پروکتور

نتایج استفاده شود. سپس نمونه های  گردیده تا به عنوان مبنا و مقایسه با دیگر

ژئوگرید ابعاد  و (2g/m) 500و 300بوسيله ژئوتکستایل با وزن واحد سطح  خاک

mm10×10وmm40×40 باال مسلح شده و با همان درصد رطوبت  به تفکيک در تراز های

نمونه های  نفوذ-بهينه و دانسيته خشک مورد مقایسه قرار گرفتند.منحنی های تنش

ژئوگرید  (2g/m) 500و 300مسلح شده با ژئوتکستایل با وزن واحد  و رس خاک دانه ای

نشان داده شده است.   (6)و (3) های در شکلبه ترتيب   mm40×40وmm10×10ابعاد 

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 نشان دهنده نفوذ تدریجی م

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 نفوذ مشاهده    می –

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 
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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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(3) : شکل 

تنش  منحنی 

 در تراز باال و ژئوگرید نفوذ برای خاک دانه ای تقویت شده با ژئوتکستایل–

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  4)

ژئوتکستایل و  با منحنی نسبت فاکتور ظرفیت باربری برای خاک دانه ای تقویت شده:(

 ژئوگرید در تراز باال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانه ای با الیاف های تقویت کننده ژئوتکستایل  منحنی نشست برای برای خاک:( 5)شکل 

 وژئوگرید در تراز باال
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کل ش

نفوذ برای برای خاک رس با استفاده ازالیاف مسلح کننده ژئوتکستایل و –تنش  منحنی:(6)

 ژئوگرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 

نسبت فاکتور ظرفیت باربری برای برای خاک رس با استفاده ازالیاف مسلح کننده  منحنی:(7)

 ژئوتکستایل و ژئوگرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 

(8 

 ا استفاده ازالیاف مسلح کننده ژئوتکستایل و ژئوگریدبرای برای خاک رس ب منحنی نشست:(

 نتیجه گیری-4
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استفاده از الياف  رس و و نمونه خاک دانه ایراساس آزمایشات انجام شده برروی ب

در این نمونه  باالوژئوگرید قرار گرفته شده در تراز تقویت کننده ژئوتکستایل

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

از روی نمودار - گردد.ودر نتيجه مقاومت خاک  می  خاک CBR کننده باعث افزایش

مربوط به خاک دانه ای  CBRفرورفتگی می توان نتيجه گرفت بيشترین مقدار -تنش

 %91می باشد.که نسبت به مدل مبنا   mm 40×40مسلح شده با ژئوگرید با ابعاد 

 افزایش ظرفيت باربری داشته است.

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

 می یابد 
% مقاومت خاک افزایش می یابد 91به ميزان 40×40استفاده از ژئوگرید با ابعاد-

را خاک  CBR% ، 80و %67به ترتيب mm10×10و ژئوگرید  gr500ونسبت به ژئوتکستایل 

 افزایش می یابد.

(،فاکتوری است که از تقسيم تنش ایجاد شده در Fr/Fuفاکتور نسبت ظرفيت باربری )-

( در نفوذ برابر بدست می آید. فاکتور Fu( به شرایط غير مسلح)Frشرایط مسلح)

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

وت دارد نمودارنسبت فاکتور ظرفيت باربری برای خاک مورد مختلف مقداری متفا

نشان داده شده است و آیتمی است برای مقایسه  (7)و (4)  های آزمایش در شکل

 تراز های مختلف تقویت شده در خاک می باشد.

 CBRخاک های ریزدانه با توجه به ماهيت و خصوصيات ریزدانه بودن دارای مقادیر-

رس همانند ماسه استفاده از مسلح  نه ای می باشد.که برایدا کمتر نسبت به خاک

   کننده باعث افزایش ظرفيت باربری می شود.

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

ودر رس مسلح شده خاک CBR بيشتر موجب افزایش mm40×40 وmm10×10ژئوگرید با ابعاد 

% افزایش ظرفيت باربری 41می گردد. که نسبت به مدل مبنا نتيجه مقاومت خاک 

 داشته است.

 نسبت به خاک  %24ميزان به gr300 سطحالیه ژئوتکستایل با وزن واحداستفاده از  -

 و مقاومت خاک افزایش می یابد.   CBRغير مسلح رس 

 خاکنسبت به  %29ميزان به gr500 سطحالیه ژئوتکستایل با وزن واحداستفاده از  -

 و مقاومت خاک افزایش می یابد.   CBRغير مسلح  رس

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

 می باشد . mm 11مشاهده می شود.و به ميزان 

در تراز های مختلف موجب کاهش نشست نمونه می  سنتتيکاستفاده از الیه های ژئو-

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

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

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

نده کمتر نشست می کند که به دليل وجود الیه مسلح کنmm 3خاک غير مسلح به ميزان

 می باشد که نشست خاک را کاهش می دهد .

در بارگذاری نسبت  gr500مدل نمونه ای خاک رس مسلح شده با یک الیه ژئوتکستایل -

ایجاد می کندکه کمترین مقدار mm7به نمونه مسلح نشده نشست کمتری به ميزان

 می باشد. mm4نشست در تمامی نمونه می باشد و به مقدار 

در بارگذاری نسبت به  mm 10×10شده با یک الیه ژئوگریدنمونه خاک رس مسلح -

 ایجاد می کند mm3 نمونه مسلح نشده نشست کمتری به ميزان

در بارگذاری نسبت به mm 40×40نمونه خاک رس مسلح شده با یک الیه ژئوگرید-

 ایجاد می کند mm2 نمونه مسلح نشده نشست کمتری به ميزان
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