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 خالصه

کاربرد وسیعی در مهندسی ژئوتکنیک به خصوص در افزاای  ررفیزت  1امروزه ژئوبگ

بافتزه دزده بزا  یهالیژئوتکسزتااز معمزو   هزاژئوبگکرده است.  باربری پیدا

. پس از پر ددن ژئوبگ با مصالحی چون دن، ماسه دوندیممقاومت کششی با  تهیه 

آن دوخته دده و برای قرارگیری در مکزان مزورد  دهانهساختمانی  پسماندهایو 

 یهاسزازهبه عنوان پود  حفزارتی دزی   توانیم هاژئوبگ. از دودیمنظر آماده 

در معرض جریان، افاای  دهنده ررفیت بزاربری  یهاپلمحافظ کنار پایه  ،ساحلی

خاک و کاه  دهنده نشست استفاده نمود. در این مقاله رفتار مکزانیکی ژئوبزگ 

بزه رو  المزان  یسازهیدب. دودیم ها زیر بار عمودی به صورت عددی دبیه سازی

انجام گرفته است. خاک درون ژئوبزگ  ABAQUS افاارنرممحدود و با استفاده از 

موهر  ،یار گسیختگی ماسهعم.ددبایماز جنس ماسه و پود  آن از جنس ژئوتکستایل 

تعزدادی از  لهیبوسکلم  در نظر گرفته دده است و معیار گسیختگی ژئوتکستایل 

حات فکرن  پالستیک تعریف دده است. بر رو و زیر ژئوبگ ص نقاط در نمودار تن ،

صزل  بزا یی بزه ژئوبزگ  صفحهقائم بوسیله  ییجاجابهصل  قرارداده دده است. 

نقزاط  ،بدست آمده از مزد  سزاخته دزده یهاجواب. با استفاده از دودیموارد 

 .گرددیمکرن  در ژئوبگ بررسی  الگوهای تغییر تن  و پالستیک و

 ژئوبگ، ژئوتکستایل، روش المان محدود: یدیکلکلمات 

 

 

 مقدمه .1

 

امروزه ژئوبگ کاربرد وسیعی در مهندسی ژئوتکنیزک بزه خصزوص در افزاای  ررفیزت 

بافته دده با مقاومت  یهالیژئوتکستامعمو " از  هاژئوبگکرده است.  باربری پیدا

. پس از پزر دزدن ژئوبزگ بزا مصزالحی چزون دزن، ماسزه و دوندیمکششی با  تهیه 

آن دوخته دده و برای قرارگیری در مکزان مزورد نظزر  دهانهپسماندهای ساختمانی 

 ،سزاحلی یهاسزازهتی دزی  به عنوان پود  حفار توانیم هاژئوبگ. از دودیمآماده 

در معرض جریان، افاای  دهنده ررفیت باربری خاک و کاه   یهاپلمحافظ کنار پایه 

 دهنده نشست استفاده نمود.

باعث افاای  ررفیت باربری در برابر بارهزای  هاژئوبگمحصور ددن خاک درون 

که مهندسز ان از خارجی و بهبود مقاومت آن خواهد دد. این مایت باعث دزده اسزت 

اسزتفاده ببرنزد. بنزابراین  هزاپروژهژئوبگ برای بهبود درایط ژئوتکنیکی بستر 

 برخوردار است.  یاژهیواز اهمیت  هاژئوبگگفت بررسی رفتار  توانیم

                                           
1 Geobag 
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تنهزا  ،آن چه که تاکنون در رابطه با ژئوبگ در اغل  مقا ت بررسی دده است

توجه به این که ژئوبگ در عمل تحزت . با باددیم هاژئوبگمحصور ددگی دو بعدی در 

یت  ژئوبگبررسی رفتار  ؛محصور ددگی سه بعدی قرار دارد در فضزای سزه بعزدی اهم

 .ابدییم

این امکان را بزه  ABAQUSچون نرم افاار  ییافاارهامحاسبات عددی با نرم 

مزد  مزورد  یهزاالمانتا بتواند مقادیر تن  و کزرن  را در تمزامی  دهدیممحقق 

در رو   هاآنکه امکان محاسبه  ییهادادهقرار دهد؛ بنابراین بسیاری از  ارزیابی

بزا ایزن  .دیزآیمبه سهولت از رو  محاسبات عددی بدست  ؛آزمایشگاهی وجود ندارد

بزرای بررسزی رفتزار  ABAQUSچزون  یافاارنرمگفت استفاده از  توانیم ،توضیحات

به مطالعزاتی کزه در حزا  حاضزر بزرای بهبزود خزواص  ،تحت اثر بار قائم ژئوبگ

 بسیار کمک خواهد نمود. دودیممکانیکی خاک و افاای  استفاده از ژئوبگ 

 

 

 مروری بر مطالعات پیشین .2

 

ماتسزوکا و  .]1 [در فضای دو بعزدی بدسزت آورد هاژئوبگ( روابطی را برای 1999چن )

بزر روی ررفیزت  ،به هم هاژئوبگ(درآزمایشات خود، بر روی تاثیراتصا  2003لیو )

اثر مسزل   ،هاژئوبگباربری مطالعاتی انجام دادند و نشان دادند با اتصا  افقی 

( بزا آزمایشزات خزود، 2006همکاران ) و عقیل .]2 [بیشتر خواهد دد هاژئوبگکنندگی 

مکانیام گسیختگی و تغییر دکل ژئوبگ های روی هم قرار گرفته را تحزت اثزر بزر  

و همکزاران  زو .]3 [در درایطی که تن  قائم کم یا زیاد است بررسی کردند جانبی و

سزاخته دزده از  یبنزدها( در مطالعات خود آزمایشاتی را بر روی ژئوبزگ و 2008)

بدست آمده برای ژئوبگ در فضای دو  روابطژئوبگ انجام دادند و نتایج خود را با 

رفتزار ژئوبزگ در فضزای دو بعزدی را ( 2008تنتنو و بائر) .]4 [بعدی مقایسه کردند

سه بعدی بزرای ژئوبزگ  یارابطه( 2010یاماموتو و جین ) .]5 [مورد بررسی قراردادند

 2( در مطالعات خود نرخ تحکیم ژئوبگ های رسی2011چو و همکاران ) .]6 [بدست آوردند

تحکزیم مقایسزه  یهزایتئوررا تحت آزمایشات مختلف بدست آورده و نتزایج را بزا 

( مدلی سه بعدی از ژئوبگ را دبیه سازی عزددی 2011انصاری و همکاران )  .]7 [دندکر

ست آمزده بزرای  ی رابطزه با کرده و آن را تحت بار قائم استاتیک و دینامیک بد

 .]8 [دو بعدی مقایسه کردند ژئوبگ در فضای
 

 

 مدلسازی .3

 

 دزده آزمای  انجزام ،با نرم افاار آباکوس ژئوبگ سازی مد  نحوهبرای صحت سنجی 

انجام یک  با 2008 زو و همکاران در سا سازی دده است. دبیه توسط زو و همکاران 

محزززوره بزززر روی  آزمززای  فشززاری تززک 

تحززت تززاثیر بززار  مقاومت ژئوبزگ  ،ژئوبگ

را بررسززززی خززززارجی  .1دززکل ، نمودنززد

های اسزتفاده دزده  در ژئوبزگ موجزود  خاک

ماسه متوسزط و دزن  از  در ایزززن آزمزززای 

درجه  44و  40داخلی  اصززطکاک  ی هیزززاوبززا 

از دو  ژئوبززگ سززهیک و Black بزا نزامنوع 

feedbags بادندیم. Woven Bags  وYellow 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
2 Clay-filled Geotextile Bags 
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 آزمایش فشاری تک محوره بر روی ژئوبگ -1شکل 

 

کششزی و  مقاومزت برای تحلیل آزمای  فشاری تک محوره به دو پزارامتر مهزم

 چنزد حداکثر کرن  کشیدگی ژئوتکستایل بافته دزده احتیزاا اسزت. زو و همکزاران

انجام دادند.  استفاده دده در ژئوبگنوع ژئوتکستایل  دو آزمای  کششی را بر روی

تززززار و پززززود  در جهززت  آزمایشززات

و در ژئوتکسززززتایل  400×40ابعززززززاد

انجززام میلیمتززر  450×40میلیمتزززززر و

 نمززوداردززده اسززت.  -نیزززروی کششزززی

در ژئوتکسززززتایل   ییجاجابزززززززززززه

  .دودیممشززززاهده  2دززززکل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژئوتکستایل ییجاجابه -نیروی کششی نمودار -2شکل 

 

آزمای  بر روی ژئوبگ هایی با ابعاد و جنس مختلزف انجزام  4 زو و همکاران

صزفحه بارگزراری را نشزان  ییجاجابزه -نیزروی فشزاری  هاینمودار ،3دکل .دادند

آزمای  انجام گرفته بر روی ژئوبگ بزا  ،از بین آزمایشات انجام پریرفته. دهدیم

دبیه سازی  برای ،میلیمتر 14 0×360×460ابعاد  و Black Woven Bags ژئوتکستایل از جنس

مقادیر پارامترهای مربوط بزه  ،2از نمودار دکل با نرم افاار انتخاب دده است. 

مقادیر پارامترهای استفاده دده در مدلسزازی در جزدو  . دیآیمژئوتکستایل بدست 

 .دودیممشاهده  ،1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار  -3شکل –نیروی فشاری 

تحت آزمایش  نشست برای ژئوبگ 

 فشاری تک محوری
 

 

 

 

 

 مقادیر پارامترهای استفاده دده در مدلسازی -1جدو  

 مقتتتتدار پارامترنام  عالمتتت اخترتتاری
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 پارامتر پارامتر

sE 5 مدو  ا ستیسیته خاک MPa 

φ 44 زاویه اصطکاک داخلی خاک Degree 

C 0 چسبندگی خاک  
ψ 14 زاویه اتساع خاک Degree 

gE 38.47 مدو  ا ستیسیته ژئوتکستایل MPa 

t 0.6 تکستایلضخامت ژئو mm 
L 460 طو  ژئوبگ mm 

B 360 ژئوبگ عرض mm 

H 140 ارتفاع ژئوبگ mm 

G-sφ  زاویه اصطکاک بین صفحه ای خزاک و

 ژئوتکستایل
38 Degree 

G-Pφ  زاویززه اصززطکاک بززین صززفحه ای

 ژئوتکستایل و صحفه بارگراری

26 Degree 

 

 

و معیار پالستیک به ترتی  برای تعریف رفتار پالستیک خزاک  3معیار موهرکلم 

. آن چه که در آبزاکوس بزه عنزوان معیزار پالسزتیک دودیمو ژئوتکستایل استفاده 

 تسزلیم یهزاتن بیان کزرن  پالسزتیک بزه ازای  یبرا ، در واقع رودیدودیممعرفی 

خاک از نوع سزه  یهاالمانژئوتکستایل از نوع ممبرین و  یهاالمان .باددیممختلف 

مشزاهده  ،4مد  ساخته دده در نزرم افزاار آبزاکوس در دزکل  .دودیمبعدی تعریف 

 .دودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی شده با نرم مدل شبیه  -4شکل 

 افزار آباکوس

 

 

 نتایج .4

 

ابتزدایی  یمرحلزهدر  .دودیمبه دو مرحله تقسیم  ،3در دکل نشست  –نیرو  نمودار

. باددیممقدار نیرو کم و خاک نسبتا سست  ،شیحداکثر کرن  کش ی کمتر از  کششکرن

. بر اسزاس ابدییم  یددت افاا عمودی با افاای  کرن  کشیدگی ژئوبگ به ییجاجابه

مرحلزه  در ابتدایی زیزاد نیسزت. مرحلهدر  ییجاجابه –نمودار نیرو   ی، دنتایج

نیزرو هزم  ،ییجاجابزه. با افاای  دودیمزیاد  ییجاجابه –نمودار نیرو   ید دوم

در ایزن  ؛ی برسزدکششی به حزداکثر کزرن  کششز کرن  تا زمانی که ابدییم افاای 

 .دودیمافت سریعی در بار مشاهده دده و ژئوبگ پاره  ،ییجاجابهمرحله با افاای  

که  یهاکرن بررسی تن  و  موجود در اجاای ژئوبگ )خاک و ژئوتکستایل( در زمزانی 

مزا را بزه درک بهتزر رفتزار  توانزدیم ؛به مقاومت نهایی خود رسیده استژئوبگ 

 ژئوبگ نادیک گرداند.

را نشزان  ماکایمم درون صحفه ای ژئوتکسزتایل یهاتن مقادیر و جهت  ،5 دکل

بیشزتری  یهزاتن سطوح جانبی ژئوبگ ؛ دودیممشاهده  5در دکل  . همانطور کهدهدیم

درون صززفحه  ،ژئوتکسززتایلمززاکایمم سززطوح جززانبی  یهززاتن . بادززدیم را دارا

در سزطوح بزا یی و زیزرین . باددیم ژئوبگ ژئوتکستایل و در جهت عمود بر ارتفاع

                                           
3 Mohr-Coulomb 
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 یهاگودزهدر  هاتن  و کمترینجهت عرض ژئوبگ  در ودر وسط  هاتن  نیتر یب ،ژئوبگ

این 

سطو

    د آمده است.به وجوح 

 
 ه ای ژئوتکستایلدرون صفحماکزیمم  یهاتنشمقادیر و جهت  -5شکل 

 
ژئوتکسزتایل در حزد مقاومزت  پالستیک ماکایمم درون صفحه ای یهاکرن مقدار 

رفتزار  دزروع کزه دهزدیمنشزان  ،6. دزکل دودیممشاهده  ،6در دکل  نهایی ژئوبگ

 . دهدیمژئوبگ رخ  ترکوچکپالستیک در ژئوتکستایل در سط  جانبی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پالستیک ماکزیمم درون صفحه ای ژئوتکستایل یهاکرنش مقدار - 6شکل 

 
در حزد نهزایی را، خزاک  یهاالمانماکایمم درون  یهاتن مقادیر  ،7در دکل 

 صزفحهو نادیزک بزه مرکا ژئوبگ  در. مشاهده می دودکه دهدیممقاومت ژئوبگ نشان 

ژئوبزگ کمتزرین  یهاکنارهو در مقدار تن   نیتر یبزیر ژئوبگ، و صفحه  یبارگرار

  .مقدارتن  وجود دارد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مقادیر تنش ماکزیمم در خاک -7شکل 

 
 

پالستیک ماکایمم درون خاک در حد مقاومزت نهزایی ژئوبزگ در  یهاکرن مقدار 

بزه  کیز، نادپالستیک ماکایمم کرن  که دهدیمنشان  ،8. دکل دودیممشاهده  ،8دکل 

در وسزط کزه  دودیممشاهده مقدار خود را دارد. همچنین  نیتر یبژئوبگ  یهاکناره

 خواهیم دادت.پالستیک را  یهاکرن کمترین ژئوبگ 
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 مقادیر کرن  پالستیک ماکایمم در خاک – 8 دکل

 

 نتیجه گیری .5

 
ج به دست آمده مشاهده می دود که نرم افاار مورد اسزتفاده مزی ایبا توجه به نت

 تحت بارگراری های قایم نشان دهد. رفتار ژئوبگ راتواند به خوبی 

از طرفی با بررسی نتایج می توان نقاطی را که در ژئوتکسزتایل بزه حزد مقاومزت 

مشخص نمود که این مسئله از نظر طراحی ژئوبگ ها حزائا  ه اند رانهایی خود رسید

 .اهمیت می بادد
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