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 خالصه

 یمانند سدها یکيدروليه یهادست سازه نیياست که معموالً در پا یادهیرگاب پد 

 یکه اختالف بار آب یزهکش یهاو شبکه یاريآب یهاکانال ،یانحراف یدهابن ،یخاک

. وقوع دهدینشت روبه باال رخ م انیجر ريوجود دارد، تحت تأث در دو طرف سازه

 یکيدروليسازه ه یمنیو ا یداریپا استاست که ممکن  یاز مسائل مهم دهیپد نیا

 یرو یشگاهیآزما یهاشیآزما یقاتيکار تحق نیرا با خطر مواجه سازد. در ا

 یمصنوع افيمسلح شده با ال یعي( و خاک طبیلتيس یا)ماسه یعيخاک طب یهانمونه

و ساخته شد،  یمنظور طراح نیکه  به ا ی( در دستگاه مخصوصی)به صورت تصادف

 یو با درصدها یکيمورد نظر از روش تراکم استات یهانمونه هي. تهدیانجام گرد

نشان داد که  جی. نتارفتیصورت پذ یمصنوع افيفاوت از المت یهاگوناگون و طول

به خاک مورد مطالعه سبب کاهش وزن واحدحجم خشک حداکثر، رطوبت  افيافزودن ال

به رگاب در  اوممق یروين شیافزا نيو همچن یریسرعت نشت و نفوذپذ نه،يبه

در  راتييکه تغ دی. به عالوه مشاهده گردگرددیمسلح شده م یهانمونه

 .باشدیاضافه شده م افيو طول ال یاز درصد وزن یفوق تابع یرامترهاپا

 
 بینشت، ش یروین ،یتصادف یرگاب، سرعت نشت، مسلح سازکلمات کلیدي: 

 یبحران یکیدرولیه

 

 

  مقدمه .1
 

های هيدروليکی از قبيل سدهای خاکی، بندهای انحرافی، سيل بندها، سازه

هایی هستند که بر روی سازههای زهکشی ههای آبياری و سامانخاکریزها، کانال

که آب و از آنجاشده و همواره در تماس با آب هستند  بسترهای خاکی احداث

ها را توانایی نشت و حرکت از پتانسيل بيشتر به پتانسيل کمتر، در زیر این سازه

دارد. در صورتی که جهت حرکت آب در توده خاک به سمت باال باشد، ممکن است نيروی 

ریان آب نشت یافته از تنش موثر بين ذرات خاک بيشتر شده و در واقع تنش موثر ج

تواند ذرات خاک را با خود بين ذرات خاک صفر گردد به طوری که نيروی نشت آب می

جابجا کند. این پدیده یعنی خروج ذرات خاک از بستر سازه به بيرون آن تحت 

های هيدروليکی موجب ه رگاب در سازه( موسوم است.  ادامه پدیدPipingعنوان رگاب)

مسلح سازي خاک با قراردادن مصالحي از قبيل مواد طبيعي،  .[1]گرددتخریب سازه می

( روش جدید که قرارگيري 1شود، پليمري و فلزي در داخل خاک به دو صورت انجام مي

( روش 2مواد مسلح کننده در نقاط خاص و یا در جهات خاص از توده خاک است. 

ادفي که مواد مسلح کننده به صورت تصادفي با خاک مخلوط شده و به صورت تص

گيرند. گرچه روش مذکور از قدیم مرسوم تصادفي در نقاط و جهات مختلف خاک قرارمي

 Gary andبوده است، ليکن کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است. محققيني مانند 

Ohashi(1983) ،Maher and Gary(1990)،Maher and Woods (1990) ،Yetimoglu et al(2005) وYetimoglu 

and salbas (2003) اي مسلح شده به صورت هاي خاک ماسههاي گوناگوني روي نمونهآزمایش
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تصادفي انجام داده و نتيجه گرفتند افزایش الياف موجب افزایش مقاومت خاک 

لياف با تسليح خاک به وسيله ا Furumoto et.al,(2002).[3و2]گرددمي

( نتيجه گرفتند که مسلح سازي 0 -%4/0پروپيلن( با درصدهاي مختلف)مصنوعي)پلي

 Das. [4]خاک توسط الياف مصنوعي باعث افزایش شيب هيدروليکي بحراني مي گردد

et.al,(2009)  با مسلح سازي خاک بوسيله الياف مصنوعي بصورت تصادفي دریافتند که

 Das andزیاد، اثر منفي در کنترل نشت دارد. درصدهاي زیاد الياف مصنوعي با طول 

Viswandahm,(2010)  با مسلح سازي خاک بوسيله دو نوع الياف مصنوعي)پلي پروپيلن و

پلي استر( در یافتند که افزایش الياف به خاک در افزایش شيب هيدروليکي بحراني 

حاضر  قيحقهدف از تومقاومت در مقابل رگاب و نيز کاهش سرعت نشت موثر مي باشد. 

ای بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب بوده و جهت این امر مسلح سازی خاک ماسه

شد.  استفادهسيلتی با درصدهای مختلف وزنی و دو طول  متفاوت از الياف مصنوعی 

های الزم برای تعيين سرعت نشت، شيب هيدروليکی بحرانی و نيروی مقاوم به آزمایش

 رت پذیرفت.رگاب در خاک مورد مطالعه صو

 هامواد و روش.  2

% ماسه بوده که خواص 70% سيلت و 30حاوي  قيخاک مورد استفاده در این تحق

( آورده 1تعيين گردیده و در جدول) ASTMفيزیکي و مکانيکي آن مطابق استاندارد

 )ماسه سيلتي( شناخته شد.SMشده است. خاک مذکور مطابق طبقه بندي یونيفاید

 

 استفاده شده مشخصات خاک -1جدول
مقدار 

 مشخصه
 مشخصه

7/2 وزن مخصوص نسبي  

(Gs) 

%30  درصد سيلت 

%70  درصد ماسه 

SM نوع خاک 

4/19  حد رواني)%( 

فاقد حد 

 خميري
 حدخميري

2/13  رطوبت بهينه)%( 

9/17  
وزن مخصوص خشک 

 (3kN/mواحدحجم)

 

استر با ای سيلتی از الياف پلی در این تحقيق برای مسلح سازی خاک ماسه

 ( آورده شده است،2ميليمتر که مشخصات آن در جدول)0/3قطر

استفاده گردید. برای تهيه طول مورد نظر از الياف مذکور از قيچی مخصوص 

 استفاده گردید

. 

 مشخصات الیاف استفاده شده -2جدول

 مشخصه مقدارمشخصه

9/0  

وزن مخصوص 

 (Gfنسبي)

3/0  (mmقطر) 

50و  35  (mmطول) 

 عالي
ومت دربرابر مقا

 اسيد و باز

 جذب آب صفر

135-140  

 oمحدوده  ذوب)

C) 

495 

مقاومت کششي 

 (Mpaنهایي)

3000 

مدول 

 (Mpa)کشسانی

 دستگاه آزمایش . 3

 .[2]دوجود ندار شگاهیرگاب در آزما شیانجام آزما یبرا یروش استاندارد
 شیآزما یبرا نيقاستفاده شده توسط محق یهاابتدا به شرح مختصر دستگاه نیبنابرا
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. گرددیم یحاضر معرف قيو ساخته شده در تحق یرگاب پرداخته و سپس دستگاه طراح

Skempton,and Brogan,(1994) خاک  یرگاب انجام شده بر رو یهاشیحاصل از آزما جینتا

باال قرار داده شده بود را گزارش کردند.  سمتآب به  انیکه در معرض جر یماسه شن

 139استوانه به قطر  کیعمدتًا شامل  Skempton and Brogan,(1994)شده  دستگاه استفاده

. شدیآب باالدست واقع م انیکه نمونه خاک در آن قرار گرفته و تحت جر متريليم

 Furumoto et.al,(2002) ،Sivakumar راً ي. اخ[2]افتییم شیرگاب افزا دهیتا وقوع پد انیجر

Babu andVasudevan,(2008) ،Das et al,(2009)  وDas and Viswandahm,(2010) مشابه  یدستگاه زين

رگاب در  دهیپد یبررس یبرا Skempton,and Brogan,(1994)با دستگاه استفاده شده توسط 

برای انجام  .بکاربردندکرده و  یرا طراح افيو مسلح شده با ال یعيخاک طب

های مورد استفاده توسط های مورد نظر در این تحقيق دستگاهی مشابه دستگاهآزمایش

های اصلی این دستگاه از جنس پالکسی گالس محققين فوق طراحی و ساخته شد. قسمت

قسمت اصلي این ( نشان داده شده است.  1ساخته شده و مقطعی از آن در شکل)

باشد که روي یک صفحه مي دوو یک اي به شماره دستگاه متشکل از دو ظرف استوانه

ميليمتر قرار داده شده. این دو استوانه  20گالس به ضخامت  مسطح از جنس پالکسي

از پایين توسط لوله پالستيکي که مجهز به یک شير جهت قطع و وصل جریان آب 

مدرج بوده و روي دیواره آن  یکبه هم متصل شدند. استوانه شماره  شد،بامي

توان ميميليمتر ایجاد گردیده که به وسيله این منافذ  20منافذي با فاصله 

ارتفاع آب در داخل آن را ثابت نگه داشته و در گام بعدي آن را تغيير داد. 

گردیده که به  راحيميليمتر بوده و طوري ط 50داراي ارتفاع  دواستوانه شماره 

توان ظرف حاوي نمونه خاک را در باالي آن قرار داد. ظرف آساني و ایمني کافي مي

ميلمتر  5ميلمتر به ضخامت  50س با قطر داخلي حاوي نمونه نيز از جنس پالکسي گال

باشد. در هنگام قرار دادن ظرف حاوي نمونه روي استوانه ميلمتر مي 100و ارتفاع 

باشد، ميليمتر مي 15/0از یک صفحه فلزي توري که اندازه منافذ آن  دوشماره 

لوگيري ج دونمونه به داخل استوانه شماره  سقوطاستفاده شده است تا از لغزش و 

کند. در قسمت باالي ظرف حاوي نمونه استوانه دیگري که در شکل نشان داده شده 

آن براي تغيير  زاست و دیواره آن داراي منافذي است، قرار داده شده که ا

گردد. آب خروجي از ارتفاع آب و نيز افزایش ارتفاع آب روي نمونه استفاده مي

قرار داشته باشد از طریق منافذ جمع  هيدروليکيبارنمونه در صورتي که تحت یک 

 شود.گيري ميآوري شده و حجم آن اندازه

 
 های رگابدستگاه طراحی و ساخته شده برای انجام آزمایش -1شکل 

 . تهیه نمونه و روش آزمایش4

( آورده شده است. الياف با 2خصوصيات الياف مورد استفاده در جدول)

ميليمتر برای مسلح  50و  35های و طول %25/1% و 1% ، 75/0% ، 5/0درصدهای وزنی 

کردن خاک استفاده گردید. وزن الياف مورد نظر در هرکدام از درصدهای وزنی از 

 رابطه زیر محاسبه شد:

(1)             

f

f

s

W
=

W
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 sWاضافه شده به خاک و  افيوزن ال fW از،يموردن افيدرصد ال fρدر آن، 
 .باشدیم یعياک در حالت طبمقدار وزن خ

با انتخاب وزن الياف، عمل اختالط آن با خاک به صورت کامالً تصادفی و توسط 

های خاک مسلح شده با اندارد روی نمونهاستدست انجام شده و سپس آزمایش تراکم 

ميليمتر صورت پذیرفت به طوریکه برای هر  50و  35های درصدهای وزنی مختلف و طول

 و الياف وزن واحد حجم خشک حداکثر و رطوبت بهينه حاصل گردید.اختالط خاک 

با  متريليم 100و ارتفاع  50با قطر  ییهارگاب، نمونه شیجهت انجام آزما

 ،حداکثر و وزن واحد حجم نهيرطوبت به یکه دارا یکياستاتتراکم استفاده از روش 

و وزن  نهيبت به)رطو نهيها در حالت بهشد. نمونه هيتراکم ته یحاصل از منحن

 یکياز روش تراکم استات نیابرا. بنگرفتندقرار  شیواحد حجم حداکثر( مورد آزما

حداکثر توسط  و وزن واحد حجم  نهيمعادل رطوبت به یدر رطوبت شینمونه مورد آزما

 mm/min 5/1 یتحت سرعت بارگذار هی. نمونه در سه الدیمتراکم گرد یدستگاه بارگذار
و خطا بدست آمد  یها از روش سعمتراکم کردن نمونه یر الزم برا. فشادیگردمتراکم 

فشار  نیو ا دیحداکثر حاصل گرد شده وزن واحد حجم نييکه تحت فشار تع یبه طور

 ی. نمونه هاباشدیمختلف متفاوت م یهانمونه یبرا و ساخت نمونه اکممتر یبرا

به  آن راپس از تهيه تمونه بودند. ریو تکرارپذ کنواختیساخته شده نسبتًا 

اتصاالت به آن  ریشده و سانصب  دواستوانه شماره  یمنتقل و در باال یدستگاه اصل

ساعت  12به مدت  یمتريسانت2. سپس اشباع نمونه تحت اختالف ارتفاع آب دیمتصل گرد

ارتفاع آب  ريياز اشباع نمونه با تغ نانيپس از اطم یاصل یهاشیانجام شد. آزما

مختلف تا  یاز نمونه در فواصل زمان یآب خروج یو جمع آور یکشماره  نهتوادر اس

 رمحاسبهی. مقدار سرعت نشت با استفاده از روابط زرفتیرگاب صورت پذ دهیوقوع پد

 :[2]گردید

(2)             

Q
V =

At 

(3)             
s

V
V =

n 
حجم آب خروجي از  Qخاک، تخلخل نمونه  n، (m/s)سرعت جریان Vکه در آن: 

ف ارتفاع آب در اختال  hΔ (m/s)سرعت نشت Vs(، 2m)سطح مقطع نمونه A، (3m)نمونه

برحسب  Qیزمان اندازه حجم آب خروج tطول نمونه خاک و  L، (m)مخزن و نمونه خاک

 مي باشد. هيثان

 :[5]ها نيز از روابط زیر بدست آمدمقدار تخلخل و درصدپوکي نمونه

(4)         

v v v

s total

V V V
e=

V V V
Soil Fiber

n
V

 
 

حجم  Vsحجم خلل و فرج نمونه،  Vvدر درصدپوکي نمونه،  eرابطه:  نیدر ا

حجم الياف داخل نمونه  FiberV اف،يقسمت جامد خاک متشکل از حجم ذرات و حجم ال

 .حجم کل نمونه خاک است totalVخاک و 
 . نتایج و بحث5

 الف( آزمایش تراکم

، برای درصدهای وزنی مختلف از الياف اضافه شده به همان طور که بيان شد

وزن واحد ها خاک آزمایش تراکم استاندارد انجام شده و برای هرکدام از نمونه

الف  2)(. نتایج مربوطه در شکل3حجم خشک حداکثر و رطوبت بهينه بدست آمد)جدول

 تا د( نشان داده شده است.

 

 

 

 )ب(
 

ال)

(ف  
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خشک حداکثر و رطوبت بهینه در مقابل تغییرات طول و  تغییرات وزن واحدحجم – 2شکل 

 درصدوزنی الیاف

 

 مقادیر حداکثروزن واحد حجم و رطوبت بهینه -3جدول

)3(kN/mdmaxɣ (%)optw )%(درصد (طولmm)  شماره

 آزمایش

1/18  2/13  0 0 1 

4/17  7/12  5/0  35 2 

2/17  3/12  75/0  35 3 

2/17  12 1 35 4 

2/17  8/11  25/1  35 5 

3/17  9/12  5/0  50 6 

2/17  4/12  75/0  50 7 

2/17  1/12  1 50 8 

1/17  2/12  25/1  50 9 

 

باعث  افيافزودن الگردد مشاهده می( 3و جدول)( 2همان گونه که در شکل)

کرد که با  انيب توانی. مگرددیم نهيو رطوبت به خشک حداکثر کاهش وزن واحد حجم

که  افيذرات جامد خاک با ال ینیگزیو جا ییجادر حجم خاص موجب جاب افيافزودن ال

دیگر  ی. به عبارتشودیخاک است، م نسبت به یکمتر (Gsوزن مخصوص نسبی) یدارا

. از گرددیتر شده و موجب کاهش وزن واحد حجم م نيمواد سنگ نیگزیمواد سبکتر جا

ت  ذرا یشدن بجا نیگزیجذب آب ندارد و با عمل جا تيخاصاضافه شده  افيال یطرف

نمونه مسلح شده نسبت به نمونه خاک معمولی خاک موجب کاهش جذب آب و کاهش رطوبت 

 .گرددیم
 ب( شیب هیدرولیکی بحرانی

مسلح و  یهادر دو طرف نمونه یارتفاع و اختالف بار آب شیبا افزاها شیآزما

. دنابییادامه م )شيب هيدروليکی بحرانی(تا وقوع رگاب ،یلتيخاک ماسه س غيرمسلح

های هيدروليکی مختلف قرار گرفته و پس از بنابراین نمونه مورد آزمایش تحت شيب

گردد. با افزایش شيب گيری می( اندازه3هر افزایش ارتفاع مقدار سرعت نشت)رابطه 

یابد و در شيب هيدروليکی ها مقدار سرعت نشت افزایش میهيدروليکی در نمونه

ریز خاک را همراه خود به بيرون نمونه  ها ذراتبحرانی جریان عبوری از نمونه

حمل کرده ونشان دهنده وقوع پدیده رگاب در نمونه مورد آزمایش است. همچنين 

،کدر الف( 3)شکلنمونه ییهوا در سطح باال یهاوجود حبابوقوع رگاب با عالئمی نظير 

 ج( مشاهده گردید. 3ب(، تورم و باالزدگی نمونه)شکل 3شدن آب روی نمونه)شکل

 

 

 

 )ج(
 

 )د(
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،کدر شدن آب روی )الف(نمونه ییهوا در سطح باال یهاحبابعالئم وقوع رگاب  -3شکل 

 نمونه)ب(، تورم و باالزدگی نمونه)ج(

 
( با طول d=3/0استر) یپل افیال یبرا یکیدرولیه بیسرعت نشت در مقابل ش راتییتغ - 4شکل 

 متریلیم 35

 
( با طول d=3/0استر) یپل افیال یبرا یکیدرولیه بیسرعت نشت در مقابل ش راتییتغ - 5شکل 

 متریلیم 50

 

 شیبا افزا گرددیمشاهده م یکيدروليه بيش -سرعت (5و 4) یهابا توجه به شکل

ها شکل نیاز ا ني. همچنابدییم شیافزا زيمقدار سرعت نشت ن یکيدروليه بيش

 شیظه افزاسرعت نشت در نقطه شروع رگاب به صورت قابل مالح شود،یاستنباط م

با ترسيم خطوط مماس بر دو نقطه شروع رگاب در  یبحران یکيدوليه بيش یابد.می

 .ها محاسبه گردیدشيب هيدروليکی و بدست آوردن نقطه تقاطع آن -بخش منحنی سرعت

و طول  یمقدار درصد وزن شیبا افزا یبحران یکيدروليه بينشان داد که ش جینتا

 یهانمونه یبحران یکيدروليه بيدر ش شیافزا نیا(، 6شکل )ابدییم شیافزا افيال

 شیبا افزا نکهیو ا یکيدروليه بيش-سرعت یبا مشاهده نمودارها توانیمسلح را م

عمل  یبحران یکيدروليه بيش شینمودارها به سمت راست شکل و در جهت افزا افيال

رانی . همچنين بيشترین افزایش در شيب هيدروليکی بحگرفت جهينت زين کنند،یم

% نسبت به نمونه 103با افزایشی معادل  25/1ميليمتر در درصد وزنی 35برای طول 

(ب) )الف( (ج)   
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با افزایشی  1ميليمتر در درصد وزنی  50و برای طول  1/3(، برابر 52/1طبيعی)

مشاهده گردید. با توجه به نتایج  15/3% نسبت به نمونه طبيعی، برابر 107معادل 

ميليمتر از  50شود تاثير الياف با طول ی( مشاهده م6)شکلهاحاصله از آزمایش

ميليمتر در افزایش شيب هيدروليکی بحرانی بيشتر بوده و وقوع  35الياف با طول 

های مسلح شده های مسلح شده با این طول الياف نسبت نمونهپدیده رگاب در نمونه

 ميليمتر در درصدهای وزنی گوناگون با تأخير بيشتری همراه است. 35با طول 

 

 
 افیال یدرصد وزن شیافزا جهیدر نت یبحران یکیدرولیه بیش راتییتغ - 6شکل 

 

 پ(نیروی مقاوم به رگاب

که ذرات خاک در آستانه بلندشدن  یانقطهتوان را می نقطه شروع رگاب

 یهامقاوم به رگاب در نمونه یروين در نظر گرفت که در این نقطه،رنديگیقرارم

نشت در نقطه شروع رگاب و  یروينشت است. ن یرويبا نو مسلح شده برابر  رمسلحيغ

 :محاسبه کرد ریاز رابطه ز توانیرا م یبحران یکيدروليه بيدر ش

(5)          w crP=γ i V 

 یکيدروليه بيش cri، (3N/m)وزن واحد حجم آب wɣ (،N) نشت یروين Pدر آن  که

 .باشدی( م3mلح)مس ريحجم نمونه خاک مسلح و غ Vو  یبحران

 

 
 افیال یدرصد وزن نیروی مقاوم به رگاب راتییتغ - 7شکل 

 

گردد افزودن الياف به خاک مشاهده می (4)جدول هاشیآزما جیبا توجه به نتا

ماسه سيلتی سبب افزایش نيروی مقاوم به رگاب شده و وقوع پدیده رگاب را به 

های مسلح شده ه رگاب در نمونهبمقاوم  یرويدر ن شیافزا نیا .اندازدتاخير می

 :مربوط دانست ریز لیبه دال توانیخاک را م

 با ذرات خاک یمصنوع افيال ینیگزیجا -1

 آب انینشت جر یرويدر مقابل ن افيمقاومت ال -2

 و ذرات خاک افيال انيمنطقه تماس مناسب م جادیا -3

صد وزنی وطول گردد، با افزایش مقدار در( مشاهده می7همان گونه که در شکل)

 ليدلیابد. این پدیده به دليل الياف مقدار نيروی مقاوم به رگاب افزایش می

( دانست یا درصد وزنی الياف طول شیاز افزا یو خاک)ناش افيسطح تماس ال شیافزا

 گرددیمقاومت م شیشده سبب افزا شتريو خاک ب افيال نيکه اصطکاک ب
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 آزمایش رگابحاصل از نتایج  -4جدول

(N)نیرومقاوم icr k(cm/s) n (%)درصد (mm)طول 
شماره 

 آزمایش

98/2  52/1  00093/0  39/0  0 0 1 

22/4  15/2  00047/0  37/0  5/0  35 2 

03/5  56/2  00044/0  365/0  75/0  35 3 

79/5  95/2  0004/0  363/0  1 35 4 

09/6  1/3  00037/0  355/0  25/1  35 5 

01/5  55/2  00044/0  366/0  5/0  50 6 

42/5  76/2  00042/0  357/0  75/0  50 7 

18/6  15/3  00039/0  352/0  1 50 8 

14/6  13/3  00036/0  361/0  25/1  50 9 

 

 . نتیجه گیری6

در برابر رگاب با استفاده  ای سيلتیماسه امکان بهسازي خاک قيتحق نیدر ا

گرفت. پس از مسلح سازي مورد مطالعه قرار یشگاهیاز الياف مصنوعي به صورت آزما

های درصد وزنی و طول% 25/1% و 1%، 75/0%، 5/0خاک با الياف پلي استر با مقادیر

یک بعدی در  هايو بررسي پدیده رگاب با انجام آزمایشميليمتر  50و  35

 بدست آمده بشرح زیر است:نتایج ها، مهمترین داده لو تجزیه و تحلي آزمایشگاه

ش وزن واحد حجم حداکثر ای سيلتی باعث کاهافزایش الياف به خاک ماسه .1

 گردد.و رطوبت بهينه می

 دهیخاک در مقابله با پد یکيخاک موجب بهبود خواص مکان مسلح سازی .2

و  یبحران یکيدروليه بيعمل ش نیکه در اثر ا یبه طور شودیرگاب م

. افزایش در دو پارامتر مذکور ابدییم شیمقاوم به نشت افزا یروين

 لياف است.تابعی از درصد وزنی و طول ا

 یاز پارامترها افيو طول ال یکه درصد وزن دهدینشان م جینتا لتحلي .3

 .در رفتار خاک مسلح شده در برابر رگاب هستند یديکل
با مشاهده نتایج بدست آمده از رفتار خاک مسلح شده با الياف مصنوعی در 

 های هيدروليکی،تحقيق حاضر، جهت کنترل پدیده رگاب و افزایش ایمنی سازه

 تواند بعنوان یک گزینه مناسب  استفاده گردد.مسلح سازی خاک می
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