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 چکیده:

ضعف دارد. از طرفی با افزایش روزافزون جمعیت و  هدف:  ست اما در کشش  سبی ا شاری منا خاک دارای مقاومت ف

ناپذیر خواهد بود. کارایی و  های با مقاومت کم اجتنابنیاز به سکککاخت و سکککاز بر روی خاک ،مشککککم کمبود زمی 

تسلیح خاک  ،رودهایی که در افزایش مقاومت خاک به کار میباشد. یکی از روشها قابم بهبود میعملکرد ای  خاک

سنتتیک صالحی نظیر ژئو ست که با افزودن م سلیح خاک ای  ا ست. هدف از ت شش  ،ها به خاکا ضعف خاک در ک

گردد. در ای  نوع معرفی می قائم-تسکککلیح افقی ،ش یابد. در پژوهش حاضکککرجبران گردد و ظرفیت باربری آن افزای

یه ،تسکککلیح خاکعالوه بر قرار دادن ال یم در درون  تا مان ،های افقی ژئوتکسککک قائم فلزی نیز ال بر روی هم های 

هدف از انجام شود تا تاثیر ای  نوع تسلیح در ظرفیت باربری بررسی شود. قرار داده می و هم در زیر آن ژئوتکستایم

ی فاصله ،ی تسلیح از سطح خاکی اولی  الیهپارامترهای موثر در ظرفیت باربری همچون فاصله تعیی ای  پژوهش 

بوده است که به  های قائمو ارتفاع المان های تسلیحتعداد الیه ،های تسلیحطول الیه ،های تسلیح از یکدیگرالیه قائم

 آید.پارامترها بیشتری  ظرفیت باربری در خاک به دست میی ای  ازای مقادیر بهینه

در ای  پژوهش بررسی تسلیح خاک به دو صورت عددی و آزمایشگاهی صورت گرفته است.  شناسی پژوهش:روش

یم عددی از نرم مان محدود در تحل باکل فلزی که تحت  ABAQUSافزار ال مایشکککگاهی از یک  یم آز و در تحل

با بررسککی پارامترهای موثر در تسککلیح خاک و  گیرد اسککتفاده شککده اسککت.قرار می CBRبارگذاری توسککد دسککتگاه 

 شود.ها بیشتری  مقدار مقاومت در خاک حاصم میی آنی مقادیر بهینهمحاسبه

سلیح :هایافته سی پارامترهای موثر در ت شد. همچنی  ای  نتیجه بی آنمقادیر بهینه ،خاک با برر ست ها تعیی   ه د

دهد. ظرفیت باربری را به دست می مقدار قائم دو طرفه بیشتری -تسلیح افقی ،آمد که از بی  حاالت مختلف تسلیح

 .ذکر ای  نکته حائز اهمیت است که تسلیح در عمقی بیش از عرض پی تاثیر چندانی بر ظرفیت باربری ندارد

ای  نتیجه حاصم شد که افزایش  ،هابا بررسی حاالت گوناگون تسلیح و اختصاص مقادیر متفاوت به آن گیری:نتیجه

شخاک منجر می ظرفیت باربریای به افزایش مقادیر پارامترهای موثر تا اندازه سیدن به  یشود و ای  روند افزای تا ر

در ای   کند.یابد بلکه روند نزولی پیدا میمقدار بهینه ادامه داشکککته و پل از آن ظرفیت باربری نه تنها افزایش نمی

های تسلیح از یکدیگر و طول الیه هایالیهی قائم ی تسلیح از سطح خاک، فاصلهاولی  الیه یبهینه یپژوهش فاصله

سلیح  به ترتیب برابر با  شد 3و  6/0 ،6/0ت و ارتفاع  5ها برابر با ی الیه. همچنی  تعداد بهینهبرابر عرض پی تعیی  

سلیح افقی و قائم یک طرفه و افقی و قائم دو طرفه به ترتیب بهینه شد. سانتی 8و  4ی المان قائم در ت سبه  متر محا

شد سی  سلیح که برر سلیح افقی ،همچنی  از بی  تمامی حاالت ت متر سانتی 8با ارتفاع المان قائم قائم دو طرفه -ت

 دهد.بیشتری  مقدار ظرفیت باربری را به دست می

 .قائم-تسلیح افقی ،ظرفیت باربری ،ژئوتکستایم ،ژئوسنتتیک ،تسلیح خاک های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

باشد. به ی خاک مسلح در حقیقت راه حلی برای رفع ای  نقطه ضعف میو ایده خاک در کشش ضعف دارد

 یتری  مصالح طبیعت دارای مقاومت فشاری مناسبتری  و یکی از پرمصرفخاک به عنوان ارزانعبارت دیگر 

مناطق شهری  های اخیر دراست اما مقاومت کششی ناچیزی دارد. از طرف دیگر مشکم کمبود زمی  در سال

بنابرای  خاک  ست.ا نیستند، مطرح کرده هایی را که دارای خاک با مقاومت قابم قبولضرورت استفاده از زمی 

  .باشدها مناسب نمیها در بسیاری از موارد برای ساخت و ساز بر روی آنطبیعی موجود در محم پروژه

سازی متنوعی از جمله تثبیت فیزیکی،  های بهینه. روششدباها قابم بهبود میکارایی و مقاومت ای  خاک

های مکانیکی شامم مقاومت خاک تاکنون پیشنهاد شده است. روشمکانیکی برای افزایش  و شیمیایی

شوند. از ای  روش عموما جهت بهسازی راهکارهایی هستند که باعث افزایش دانسیته و ظرفیت باربری خاک می

های شیمیایی افزودن موادی نظیر آهک، سیمان و قیر باعث شود. در روشها استفاده میسازه ها وخاک زیر پی

 تثبیت. بخشدخاک شده و مقاومت خاک را بهبود می یها و نیز افزایش کشش سطحافزایش چسبندگی بی  دانه

 آن، تسلیح و خاک در هاژئوسنتتیک فیزیکی مانند هایالمان گنجاندن شود که باهایی میفیزیکی شامم روش

 در خاک مناسب کارایی عدم و برشی مقاومت ضعف سبب . بهشوندمی خاک فیزیکی پارامترهایموجب بهبود 

 قرار استفاده مورد خاکی هایسازه در ضعف ای  جبران جهت مختلفی عناصر تاکنون کششی، نیروهای برابر

 علت به که هستند نوینی پلیمری مصالح هاژئوسنتتیک. اشاره کرد پلیمری توان به الیافمی که است گرفته

 پلیمرها نوع ای  از رایج انواع از یکی نیز ژئوتکستایم. دارند کاربرد خاک تسلیح در باال، دوام و مناسب خصوصیات

 باربری ظرفیت افزایش به منجر تواندمی سطحی هایشالوده زیر در مصالح نوع ای  از استفاده. آیدمی شمار به

 .شود هاآن

  بیان مسئله -2-1

 دهد.می نشان خود از نامناسبی کارایی و ضعیف عملکرد در کشش مناسب، فشاری مقاومت رغمعلی خاک

صه ای  بهبود لذا شخ  شده گرفته به کار منظور ای  برای زیادی هایروش و بوده طراحان مورد توجه همواره م

 



 

در ای  پژوهش عالوه بر  .باشککدمیبا ژئوتکسککتایم  خاک تسککلیح تکنیک از اسککتفاده هاروش ای  از یکی. اسککت

ستایم از المان سلیح افقیژئوتک ست و ت شده ا ستفاده  سلیح خاک ا ( H-Vقائم )-های قائم فلزی نیز جهت ت

 گردد.معرفی می

 پژوهشاهداف  -3-1

 کننده مسلح و خاک از حاصم یمجموعه مقاومت افزایش منظور به هاژئوسنتتیک یوسیله به خاک تسلیح

 شدهمسلح  خاک از استفاده اخیر یدهه دو در که طوری به. باشدمی ژئوتکنیک یحوزه در مهم مسائم از یکی

 به توجه با. آشکار کرده است را پژوهش ای  ضرورت هاپیشرفت ای  به توجه که است داشته وسیعی پیشرفت

 کاربردی ژئوتکنیکی، مشکالت جبران در زیاد بسیار زمان و هاهزینه صرف و عمرانی هایپروژه در هاخاک اهمیت

های پیشی  بر روی تسلیح افقی خاک متمرکز ی پژوهشبا توجه به اینکه عمده است. مشخص تحقیق ای  بودن

سلیح افقی ( بررسی شده است. بدی  صورت که عالوه بر تH-Vقائم )-اند، لذا در ای  پژوهش تسلیح افقیبوده

های قائم فلزی نیز، هم بر روی مقاومت بیشتر، المان حصول های ژئوتکستایم درآن، جهتخاک با قرار دادن الیه

باید  شود تا اثرات ای  روش در ظرفیت باربری بررسی شود.ی ژئوتکستایم و هم در زیر آن قرار داده میالیه

است، المان  قائم انجام گرفته-تسلیح خاک به روش افقیهایی که در مورد توجه داشت که در اندک پژوهش

(، اما glass acrylicمتیم متاکریلیت )های گالوانیزه یا پلیاند، مانند ورقهافقی و قائم هر دو از یک جنل بود

تر شدن ها اشاره شد، موجب گستردهتر مصالح ژئوسنتتیکی نسبت به سایر مصالح که به آنعملکرد مناسب

ها شده است. زیرا هدف از تسلیح خاک، تنها افزایش ظرفیت باربری خاک مورد نظر نیست بلکه در آن کاربرد

کشی و فیلتراسیون در خاک نیز نیاز بوده که مصالحی چون فوالد و یا اکریلیک گلل فاقد بعضی از شراید به زه

 د بود.ها ای  امر میسر خواهگیری از ژئوسنتتیکها هستند که در صورت بهرهآن

کنند. در مسائم تسلیح خاک و افزایش ظرفیت باربری به کمک ای  روش، چند پارامتر نقش کلیدی ایفا می

ی تسلیح از ی اولی  الیههدف از انجام ای  پژوهش تعیی  پارامترهای موثر در ظرفیت باربری همچون فاصله

های تسلیح ، تعداد الیه(L)های تسلیح طول الیه،  (H)های تسلیح از یکدیگری قائم الیه، فاصله(U)سطح خاک 

)N(های قائم  قائم دو طرفه و ارتفاع المان-قائم یک طرفه، تسلیح افقی-، تسلیح افقی)vH(   بوده است که به

 آید.ی ای  پارامترها، بیشتری  مقدار ظرفیت باربری در خاک به دست میازای مقادیر بهینه

 

 

 2 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده های افقی و قائما مسلح کنندهبخاک مسلح شده 



 

 فرضیات پژوهش -4-1

 .بردمی باال را خاک کششی مقاومت ژئوتکستایم حضور -

(، ظرفیت باربری خاک H-Vقائم )-های قائم فلزی به ژئوتکستایم و ایجاد سیستم تسلیح افقیبا افزودن المان -

 یابد.افزایش می

 یابد.های قائم، ظرفیت باربری افزایش میبا افزایش ارتفاع المان -

 کنند.های قائم مانند یک دیوار حائم عمم میالمان -

 دهد.قائم مقاومت بیشتری نسبت به المان افقی تسلیح به دست می قائم خاک، المان-در تسلیح افقی -

  .است شده فرض همگ  خاک -

 باشد.بارگذاری به صورت استاتیکی می -

 نامهساختار پایان -5-1

بخش  ، درمقدمه و هدفاول که به آن پرداخته شد،  بخشدر . است شده تنظیم بخش 6 در نامهپایان ای 

شده است.  پرداخته روش تحقیق به سوم بخش شود. درذکر می زمینه ای  درپژوهش  یمبانی و پیشینه دوم

منابع گیری و در بخش پایانی به های پژوهش و بحث و نتیجهتیب به نتایج و یافتهبخش چهارم و پنجم به تر در

 گردد.اشاره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 مقدمه و هدف



 

  

 پژوهش نهیشیو پ یمبان -2

 

 هاژئوسنتتیک -2-1

 که است مسطحی محصول ژئوسنتتیک": کندمی تعریف گونهای  را ژئوسنتتیک ASTM-D4439 استاندارد

 خاک، همراه به عمران مهندسی هایپروژه در جداناپذیر بخش یک عنوان به و شده ساخته پلیمری مواد از

 هاژئوسنتتیک از مختلفی انواع تاکنون ".رودمی کار به ژئوتکنیک با مهندسی مرتبد مصالح سایر یا و زمی  سنگ،

شامم  اصلی ژئوسنتتیک انواع. است شده تولید کاربرد نوع و ساخت روش دهنده، تشکیم مواد نوع به توجه با

 . شودژئوفوم می و ژئوسم ژئوکامپوزیت، ژئوپایپ، ژئوممبری ، ژئونت، ژئوگرید، ژئوتکستایم،

 هاکاربرد ژئوسنتتیک -1-1-2

 از عملکردهای عملکرد چندی  یا یک همواره شودمی استفاده خاک با تماس در هاژئوسنتتیک از که هنگامی

 (:۱۳۹۰ ستایش،) است مطلوب زیر ایپایه

 تسلیح -

 جداسازی -

  فیلتراسیون -

 کشیزه -

 بندیآب -

 تسلیح -2-1-1-1

سلیح خاک یک روش قابم اطمینان جهت افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاک می شد. خاک در برابر ت با

ست. با قرار دادن الیه ضعیف ا شش  سنتتیک در درون خاک، میک شی آن را های ژئو ش توان نبود مقاومت ک

فشاری مناسب خاک، مصالحی ترکیبی را که جبران کرد. مقاومت کششی باالی ای  محصول، در کنار مقاومت 

 سازد.دهد و ضعف خاک در کشش را برطرف میبه لحاظ مقاومت کششی و فشاری مطلوب است، به دست می

 



 

 
 

 جداسازی -2-1-1-2

ی غیر مشابه، به طوری که هر پذیر بی  دو الیهی الیاف انعطافجداسازی عبارت است از قرار دادن یک الیه

بندی متفاوت های خاک با دانهافتد که الیهی خود را به خوبی انجام داده و اصالح شود. اغلب اتفاق میالیه وظیفه

ها گردد. هدف از تواند باعث بروز مشکالتی در کاربرد آنها میخم آنشوند و تدادر کنار یکدیگر اجرا می

 های ضعیف و نامناسب جلوگیری شود.جداسازی، نگهداری یکپارچگی خاک است تا از مخلوط شدن آن با خاک

 
 

 ی فیلترالیه -3-1-1-2

 ی فیلتر عبارت است از:ی عمدهدو وظیفه

 . عبور سریع و آسان آب1

 . جلوگیری از عبور ریزدانه۲

از  کشهایی که به عنوان زهروند با ژئوسنتتیکهایی که به عنوان فیلتر به کار میتفاوت اصلی ژئوسنتتیک

)ستایش،  ها در جداسازی: کاربرد ژئوسنتتیک2-2شکم 

1390) 

 (Helwany, 2007) ها در تسلیح خاک: کاربرد ژئوسنتتیک1-2شکم 

 6 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده

 خاک طبیعی

 راستای جریان آب

 ژئوسنتتیک
زهکشهای سنگدانه  

 5 مبانی و پیشینه پژوهش



 

کشی شده در ها، آب زهکشها است. بدی  معنی که در زهشود، در جهت حرکت آب در آنها استفاده میآن

 کند.کند، در حالی که در فیلترها آب در جهت عمود بر الیه عبور میامتداد الیه حرکت می

 

 کشی زهالیه -4-1-1-2

کشککی عبارت اسککت از ت می  مسککیری برای خروو آب موجود در خاک، به شکککلی مناسککب، تدریجی و زه

 .خطربی

 
 

 بندیآب  -5-1-1-2

ناپذیر جهت پیشگیری از انتقال مایعات یا گازها در طول عمر اگر ژئوسنتتیک همانند غشاهای ناتراوا و نشت

 .دهدبندی را انجام می کند، آن ژئوسنتتیک کارکرد عایق رطوبتی و آبمورد نظر پروژه عمم 

 
 

 

سنتتیک صلی ژئو ست )کرنر، 1-2)ها بر حسب نوع، در جدول به عملکرد ا شده ا شاره  (. بر مبنای ۲۰۰۰( ا

 (1390)ستایش،  بندی ها در آب: کاربرد ژئوسنتتیک5-2شکم 

 

 (1390)ستایش،  ی فیلترها به عنوان الیه: کاربرد ژئوسنتتیک3-2شکم 

 

 (1390)ستایش،  ی زهکشها به عنوان الیه: کاربرد ژئوسنتتیک4-2شکم 

 

 ژئوسنتتیک

 خاک دست نخورده

 خاک فیلتر

 خاک پل زننده

 جریان آب در حال تراوش

 بافت خاک

 )ژئوتکستایل( ژئوسنتتیک

 خاک طبیعی

 پسماندهای طبیعی

 سوراخ زهکش

 خاکریز
 دیوار حائل

 ژئوسنتتیک

 بارندگی
 راستای جریان آب

 7 مبانی و پیشینه پژوهش



 

سیم سنتتیکگردد که در اغلب فعالیتبندی مالحظه می ای  تق صالح ها میهای عمرانی، ژئو توانند به عنوان م

 کننده استفاده گردند و بخشی از نقاط ضعف مصالح طبیعی را  جبران کنند. قویت

 

 نوع

 ژئوسنتتیک

 عملکرد ژئوسنتتیک

 بندی آب کشیزه فیلتراسیون تسلیح جداسازی

           × 1 ژئوتکستایم

  ×  ×  ×   2 × ژئوگرید

  ×    ×  ×  × ژئونت

   3 ×  ×  ×   ژئوممبری 

  ×    ×  ×  × ژئوپایپ

  4  4  4  4  4 ژئوکامپوزیت

 شود. مگر در حالتی که ژئوتکستایم توسد موادی نظیر قیر اندود -1

 دانه باشد.مگر در شرایطی که مصالح طبیعی، درشت -۲

 شوند.معموال به عنوان عملکرد ثانویه به کار برده می -۳

 ی طراحی، ساخت و نوع ژئوکامپوزیت دارد.بستگی به نحوه -4

 هامزایای استفاده از ژئوسنتتیک -2-1-2

 باشدزیر می شرح به است، شده هاآن روزافزون کاربرد باعث که هاژئوسنتتیک از استفاده مزایای از برخی

 (:۱۳۹۰ ستایش،)

 گردد.می ضعیف هایخاک باربری ظرفیت استفاده از مصالح ژئوسنتتیکی نظیر ژئوتکستایم، موجب افزایش. 1

 خرید یهزینه سنگی، مصالح و خاک با مقایسه در ژئوسنتتیکی مصالح کلی طور به: هزینه در جوییصرفه .2

 .دارند کمتری نصب و انتقال و

 .شوندمی طراحی مشخصی مصرف مورد برای بهینه عملکرد ایفای برای هاژئوسنتتیک: فنی برتری. 3

 در پذیرینعطافا افزایش باعث ویژگی ای . نمود اجرا زیادی سرعت با توانمی را هاژئوسنتتیک: اجرا زمان. 4

 .شودمی جوی حاد شراید و کوتاه اجرایی فصول در مصالح ای  اجرای زمان

 ترتیب بدی . نمود اجرا فاصله حداقم با اما متوالی صورت به توانمی را ژئوسنتتیکی هایالیه: اجرا ینحوه. 5

  .یابدمی تسهیم زیادی میزان به مصالح ای  اجرای

 (1390)شفابخش و همکاران،  هاژئوسنتتیک: عملکرد انواع 1-2جدول 

 

 8 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده



 

-تولید کننده وجود همچنی  و مصالح ای  ارسال سهولت متعدد، فروش و توزیع مراکز وجود: مصالح . فراوانی6

 .است شده هاژئوسنتتیک به دسترسی سهولت باعث اند،شده رقابتی هایقیمت ایجاد باعث که فراوان های

 محیطی زیست هایآسیب و طبیعی منابع از استفاده کاهش باعث ژئوسنتتیکی مصالح: محیطی زیست فواید. 7

 معدنی منابع جایگزی  همچنی  معموال .شودمی طبیعی مصالح جابجایی و حمم و معادن حفاری از ناشی

 .شد خواهد جلوگیری حدودی تا دانهفوالد و سنگ مانند طبیعی منابع رفت  هدر از شوند. لذامی

 خاکی هایالیه به نسبت را کمتری بسیار فضای ایورقه ساختار دلیم به هاژئوسنتتیک: کمتر فضای اشغال .8

  .نمایندمی اشغال خاکریز مصالح داخم در ایسنگریزه و

 .دهندمی نشان خود از خوبی عملکرد دینامیکی بارهای برابر در پذیریانعطاف علت به .9

 مختلف. جوی سازگاری با شراید .10

 بستر. نامرغوب مصالح با خاکریز مرغوب مصالح شدن مخلوط از جلوگیری .11

 و نفوذپذیری مناسب کشیزه خاصیت بودن دارا یواسطه به خاکی هایسازه مقاومت و مفید عمر افزایش .12

 خاکی. سازه ی هایالیه داخم از آب یتخلیه امکان نتیجه در و

 افزایش و مصرفی مصالح حجم کاهش نتیجه در و مسلح غیر حالت به نسبت تندتر هایشیب احداث امکان .13

 مانده. باقی مفید فضای

 خاکریز. هایالیه ضخامت کاهش .14

 هاانواع ژئوسنتتیک -3-1-2

 نمود: تقسیم دسته ۶ به را مصالح ای  توانمی کارکرد نظر از

 (Geotextile) ژئوتکستایم -

 (Geogrid) ژئوگرید -

 ( Geonet) ژئونت -

 (Geomembrane) ژئوممبری  -

 (Geocomposite) ژئوکامپوزیت -

 (Geopipe) ژئوپایپ -

 

 

 ژئوتکستایل -1-3-1-2

 محصول یک ژئوتکستایم کلی، طور به. دهندمی تشکیم را هاژئوسنتتیک گروه تری بزرگ هاژئوتکستایم

 9 مبانی و پیشینه پژوهش



 

-ASTM استاندارد مطابق .است پذیرانعطاف یصفحه یک شکم به نفوذپذیر و مسطح پلیمر، جنل از گونهپارچه

D4439 شودمی شامم را فردی به منحصر هایگونهپارچه که است نفوذپذیر ژئوسنتتیک یک ژئوتکستایم. 

 :کندمی تعریف چنی  را ژئوتکستایم ASTM-D4439 استاندارد

 "است. پارچه شامم فقد که تراوا ژئوسنتتیک یک"

 از ابریشم، یا و پشم نخ، مانند طبیعی هایرشته از استفاده جای به که است ایپارچه ژئوتکستایم واقع در

 سایر یا رشته از استفاده علت که است یادآوری به الزم. شودمی استفاده آن ساخت در مصنوعی هایرشته

 به ماده یک از کششی مقاومت حداکثر آوردن دست به برای راه بهتری  که است ای  ژئوسنتتیکی هایفرآورده

 ولی شود،می استفاده استرپلی یا پروپیل پلی از بیشتر هاژئوتکستایم ساخت در. است هاآن درآوردن رشته شکم

 ،از ژئوتکستایم در تسلیح .شوند گرفته به کار نیز آمیدپلی و اتیل پلی نظیر دیگری پلیمرهای است ممک 

 شود.کشی استفاده میفیلتراسیون و زه ،جداسازی

 :شوندمی تقسیم اصلی نوع دو به هاژئوتکستایم کلی طور به

 پلیمرهای از شده ساخته ایچند رشته یا ایرشته تک الیاف که صورتی در :یا منسوو شدهبافته  الف( ژئوتکستایم

 محصول نوع شوند، بافته( پود و تار) هم بر عمود یمجموعه دو صورت به و بافندگی هایدستگاه توسد شده، ذکر

 . است موسوم "شده بافته" ژئوتکستایم به

 توسد و گرفته قرار هم کنار در تصادفی و نامنظم صورت به الیاف اگر :منسوو غیر یا نشده بافته ژئوتکستایم ب(

 بود. خواهد "نشده بافته" ژئوتکستایم، شوند، متصم هم به شیمیایی یا مکانیکی حرارتی، هایروش

 

 

 

 

 

 ژئوگرید -2-1-3-2

 استرپلی یا و پروپیل پلی اتیل ،پلی جنل از های نسبتا بزرگبا چشمه ایشبکه پلیمری مصالح ژئوگریدها 

مسلح  هاآن ی اصلیوظیفه و شوندمی تولید مختلف هایروش به و سویه دو و سویه تک نوع دو در که بوده

 شده ژئوتکستایم بافته

(Huang and associates, 2007) 

 ژئوتکستایم بافته نشده

 (Carneiro and associates, 2018) 

 10 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده : انواع ژئوتکستایم6-2شکم 



 

 به باشد اما در بعضی موارد در جداسازی نیز کاربرد دارند. ژئوگریدهامی خاک مقاومتی خواص بهبود و سازی

 ژئوگریدها ساخت باشند. برایمی خوبی بسیار کنندگی مسلح خصوصیات دارای باال مدول و مقاومت دلیم

 آن عملکرد و ژئوگرید مهم و اصلی خاصیت .شودمی استفاده باال یدانسیته با اتیل پلی یا پروپیل پلی از معموال

 اند از:انواع ژئوگرید عبارت .گرددمی بر ژئوگرید هایچشمه در خاک ذرات درگیری به

 شود. بنابرای ،می تولید شده کاری سوراخ پلیمری ورق در طولی کشیدگی ایجاد از که: محوره تک ژئوگرید. 1

 دارای ژئوگرید ای  حالت در و دارد آن عرضی امتداد به نسبت باالتری بسیار کششی مقاومت آن طولی امتداد

 .بود خواهد بیضی شکم به هاییسوراخ

 شده کاری سوراخ پلیمری ورق عرضی و طولی امتداد دو هر در کشش ایجاد از که: دو محوره ژئوگرید. 2

 حالت ای  در. خواهد داشت یکسانی کششی مقاومت عرضی و طولی امتداد دو هر در شود. بنابرای ،می تولید

 .بود خواهد مربع شکم به ژئوگرید، یشبکه هایسوراخ

 

 

 ژئونت -3-3-1-2

 همیشه هاژئونت متقاطع بندهای ژئوگریدها، خالف بر که صورتی در است. ژئوگرید مشابه ژئونت اول، نگاه در

به عبارت  .کنندمی قطع را یکدیگر درجه ۸۰ تا ۶۰ بی  ایزاویه تحت بندها ای  واقع در. نیستند عمود هم بر

 هم به زاویه تحت که موازی پلیمری هایرشته پیوست  هم به از که هستند ایشبکه ها محصوالتدیگر ژئونت

 روند. می کار به مایعات انواع کشیزه منظور به و آمده وجود به اندشده تنیده

 (Stathas and associates, 2017) : انواع ژئوگرید7-2شکم 



 

 

 ژئوممبرین -4-3-1-2

 پایی  بسیار تراوایی قابلیت با پلیمری مواد از که است ناپذیر نفوذ نسبتا و مسطح یصفحه یک ژئوممبری 

 به عبارت دیگر ای  .کندمی عمم( بندآب) آستر یا و عایق یک عنوان به سیال، حرکت کنترل با و شده ساخته

 کاربردهای دارایدارند  سیاالت یا و گازها عبور مقابم در که ناتراوایی خاصیت به علت هاژئوسنتتیک از نوع

 یا و قیر پلیمری، مواد شامم است ممک  ژئوممبری  تولید در رفته کار به باشند. مصالحمی صنعت در بسیاری

 به عنوان استفاده از عبارتند راهسازی در ژئوممبری  کاربردهای تری عمده .باشد هاآن به وابسته مواد از ترکیبی

 نفوذ مقابم در هاتونم نظیر زیرزمینی هایسازه داخم بندیعایق  آسفالت و پوشش زیر در رطوبت عایق هایالیه

 .رطوبت و آب

 

 

 ژئوکامپوزیت -5-3-1-2

 هاژئوکامپوزیت کاربرد یفلسفه. شودمی گفته ژئوکامپوزیت ژئوسنتتیکی، محصول چند یا و دو ترکیب به

 ترکیبی مصالحی ایجاد برای ژئوسنتتیکی مختلف مصالح خواص از استفاده است، پیدا هاآن نام از که نطورهما

 پرکابرد نوع ۵ به در ادامه .باشدمی خاص مشکم یک حم برای بهینه شراید آوردن وجود به هدف با

 (.۱۳۹۰ ستایش،) شد خواهد اشاره کاربردشان یحوزه و هاژئوکامپوزیت

 شود.می استفاده کشیزه و فیلتراسیون جداسازی، در آن از که ژئوتکستایم،-ژئونت ترکیب. 1

  (Cen and associates, 2019)  : ژئوممبری 9-2شکم 

 (Yarahmadi and associates, 2017) : ژئونت8-2شکم 
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 .کندمی ایفا را خاک هایالیه یکنندهمسلح  و جداساز نقش که ژئوتکستایم،-ژئوممبری  ترکیب. ۲ 

 .دارد کنندگی رامسلح  و جداسازی نقش مجددا که ژئوگرید،-ژئوممبری  ترکیب. ۳

 خاک است. تسلیح و تقویت با همراه جداسازی آن اصلی عملکرد که ژئوگرید،-ژئوتکستایم ترکیب. ۴

 نمایدمی را ارائه محافظ و فیلتر کش،زه یک از کاملی سیستم که ژئونت،-ژئوممبری -ژئوتکستایم ترکیب .۵

 .است راحت بسیار آن اجرای و بوده متراکم بسیار که

 

 

 ژئوپایپ -6-3-1-2

 مدفون پالستیکی هایلوله گیردقرار می استفاده مورد هم هنوز که ژئوسنتتیکی مصالح تری قدیمی شاید

 سطح زیر در که آن( یبدنه روی روزنه بدون یا با دار،موو یا صاف) است پالستیکی یلوله نوعی ژئوپایپ. باشند

 هایکشزه ساخت از اندعبارت هاژئوپایپ مصارف تری شود. مهممی داده قرار حائم دیوار پشت خاکریز یا و زمی 

 (.۱۳۹۰ ستایش،) حائم دیوار پشت در شده جمع آب هدایت و هاتونم ها،راه در کناری

 

 
  

 

 

 (Sitharam, 2013) : ژئوپایپ11-2شکم 

 (Narejo and associates, 2013) : ژئوکامپوزیت10-2شکم 

 12 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده



 

 خاک مسلح -2-2

 یا و فلزی یهاتسمه میلگرد، نظیر کششی عناصر یوسیله به خاک کردن مسلح به مسلح خاک یواژه

 سطح در موجود اصطکاک علت به که است سودمند جهت آن از خاک کردن مسلح. شودمی اطالق ژئوسنتتیک

 خاک اصلی یایده .یابدمی افزایش خاک برشی مقاومت و کششی مقاومت کننده، مسلح مصالح و خاک تماس

 فاقد تقریب  ولی مناسب فشاری مقاومت دارای که است مصالحی از خاک. است شده گرفته طبیعت از مسلح

 یدهه در ویدال هنری توسد علمی صورت به مسلح خاک مبحث بار نخستی  برای. است کششی مقاومت

 شکم تری ابتدایی. است رفته کار به کننده مسلح و خاک بی  اندرکنش بر اساس روش ای . شد مطرح ۱۹۶۰

 که کندمی صدق هنگامی حالتی چنی . هاآن بی  اصطکاک نیروی از است عبارت جزء دو ای  بی  اندرکنش

 استفاده تسلیح نوع ای  از توانمی چسبنده غیر هایخاک در لذا و باشد مناسب اصطکاکی خواص دارای خاک

 بی  ناچیز اصطکاک یوسیله به کنندهمسلح  و خاک نیرو بی  انتقال باشد چسبنده خاک که حالتی در اما. کرد

. شودمی ت می  فشاری اتکای طریق از خاک و کنندهمسلح  بی  نیرو انتقال صورت ای  در شود،نمی ت می  هاآن

 در روش ای  پیدایش از پل سرعت به که بود تحقیقاتی شد، مسلح خاک هایسازه روزافزون کاربرد باعث آنچه

 مصالح وجود است، خاک یتوده وزن از ناشی اعمالی بارهای وقتی. شد انجام مسلح خاک بیشتر هرچه شناخت

 در بهبود ای . دهد نشان مقاومت خود از مسلح غیر خاک از بیش مسلح خاک تا شودمی موجب کنندهمسلح 

 اثر در که صورت بدی . است کننده مسلح مصالح در کششی نیروهای وجود از ناشی خاک مکانیکی هایویژگی

 در کششی نیروی ای  و آیدمی وجود به کششی نیروی کننده، مسلح مصالح در خاک، در برشی هایشکم تغییر

 .شودکننده می مسلح-خاک سیستم مکانیکی هایویژگی بهبود موجب کننده، مسلح مصالح

 ی ژئوسنتتیکی در خاککننده حضور مسلح -1-2-2

 به ای(دانه) چسبنده غیر نوع از نهایتبی نیمه یتوده یک در تنش وضعیت و گرفته نظر در را المان یک

 .کنیممی بررسی را z عمق

(2-1) 𝜎𝑣 = 𝛾𝑧 

(2-2) 𝜎ℎ = 𝑘0𝛾𝑧 

(2-3) 𝑘0 ≈ 1 − sin ∅ 

𝜎𝑣 :نظر مورد المان بر وارد قائم تنش 

𝜎ℎ :افقی تنش 

 خاک داخلی اصطکاک یزاویه: ∅

𝑘0 :محم در خاک جانبی فشار ضریب 
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 خواهد پیدا تقلیم 𝜎𝑎به  𝜎ℎ جانبی تنش حالت ای  در یابد، انبساط جانبی جهت در خاک یتوده ای  اگر

 .کرد

 

(2-4) 𝜎𝑎 = 𝑘𝑎𝜎𝑣 

(2-5) 𝑘𝑎 =
1 − sin ∅

1 + sin ∅
= 𝑡𝑎𝑛2(45 −

∅

2
) 

 

 

 جانبی هایکرنش در مقابم تواندمی کننده مسلح وجود ببریم، کار به کنندهمسلح  فوق، المان در اگر

 ،z عمق در خاک المان به 𝜎𝑣قائم  تنش اثر تحت. بماند باقی خود یاولیه حالت همان به خاک ایستادگی کند و

 المان به قسمت ای  در. آیدمی وجود به ∆v قائم کرنش نسبت همان به و باشدمی ∆z میزان به جانبی کرنش

 اصطکاک همچنی  و ژئوسنتتیک خاک با اندرکنش اثر در. نماییممی اضافه ژئوسنتتیک هایالیه نظر مورد خاک

 را خود یاولیه حالت خاک داشت. یعنی خواهیم جانبی( کرنش) جانبی حرکت بدون یتوده یک ها،آن بی 

 (1395)محمودی،  از خاک zهای قائم و افقی در عمق : تنش 12-2شکم 

 (1395محمودی، ) : : وضعیت تنش جانبی در خاک13-2شکم 

Horizontal 

stress 

)+cϕtan( τ=σ 

γ=وزن مخصوص خاک 

𝜎𝑣  

𝑧 

𝜎ℎ = 𝑘0𝜎𝑣 

𝜎𝑣  

𝜎ℎ  𝜎ℎ = 𝑘0𝜎𝑣  

𝜎ℎ = 𝑘𝑎𝜎𝑣  

Vertical stress 

 های افقی و قائمخاک مسلح شده با مسلح کننده 14
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 و نرسیده فعال حالت به خاک شودمی باعث خاک در ژئوسنتتیک وجود دیگر، عبارت به. کرد خواهد حفظ

 .نشود گسیخته

 
 

 نظر در با یعنی. رسدنمی گسیختگی حد به خاک المان گاههیچ نرسد، محرک و فعال حد به جانبی تنش اگر

 زیر: موارد در مگر رسید نخواهد گسیختگی به نتیجه در و محرک حد به خاک المان ژئوسنتتیک، وجود گرفت 

 .شود پاره و رسیده گسیختگی حد به ژئوسنتتیک. ۱

 .شود کشیده بیرون ژئوسنتتیک و رفته بی  از ژئوسنتتیک و خاک بی  چسبندگی. ۲

 

 قرار خاک در کششی کرنش جهت در که شوندمی واقع مؤثر ها وقتیکننده مسلح داشت نظر در باید البته

 ای  که شده کننده مسلح مصالح در کششی نیروی ایجاد موجب خاک برشی هایشکم تغییر زیرا شوند، داده

 به نیرو ای  افقی یمؤلفه نخست. شودمی خاک مکانیکی هایویژگی بهبود موجب صورت دو به کششی نیروی

 وارد عمودی نیروی افزایش موجب آن قائم ىمؤلفه دوم و کندمی مقابله شده ایجاد برشی نیروی با مستقیم طور

 .آیدمی وجود به خاک در بیشتری مقاومت نتیجه در و شودمی برش سطح بر شده

 

 (1395محمودی، ) های ژئوسنتتیک: المان خاک و الیه 14-2شکم 

Reinforcing Layers 



 

 
 

 

 در برشکی سکطح یکک بکر واقکع یکننکده مسکلح مصکالح در موجکود، کششکی نیکروی ککه شود فرض اگر

 برشکی بکار بکا مسکتقیم طکور بکه ککه بکود خواهکد 𝑃𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃 بکا برابر نیرو ای  مماسی ىمولفه باشد، rP خاک،

𝑃𝑟 آن عمکودی یمؤلفکه و( نخسکت ککار و سکاز) کنکدمکی مقابلکه خکاک یتوده بر اعمالی cos 𝜃 ،ککه اسکت 

 بیشکتری اصکطکاکی مقاومکت تجهیکز موجکب نتیجکه در و دهکدمکی افکزایش را بکرش سکطح بکر قائم نیروی

 ککه برابکر  غیکر مسکلح ایدانکه خکاک  یکک برشکی مقاومکت بنکابرای (. دوم )سکاز و ککار گکرددمکی خاک در

𝑃𝑠 = 𝑃𝑣 tan 𝜙  ،کندمی پیدا افزایش زیر مقدار به است: 

(2-6) 𝑃𝑠 = 𝑃𝑣 tan 𝜙 + 𝑃𝑟(𝑠𝑖𝑛𝜃 + cos 𝜃 tan 𝜙) 

 وجود از ناشی ماسه در برشی مقاومت افزایش بینیپیش برای مدلی ،(۱۹۸۳) اوهاشی و گری اساس ای  بر

. دادند انجام تعادل،-نیرو تحلیم اساس بر آن، به نسبت مایم یا و برش یصفحه بر عمود جهت در کننده مسلح

 مقاومت افزایش بینیپیش منظور به ۱۹۷۷ سال در والدرو توسد که است مدلی یتوسعه واقع در مدل ای 

 .شد ارائه صورت ای  به شده مسلح یماسه در برشی

 :برش سطح بر عمود یکنندهمسلح  مصالح برای 

(2-7) ∆𝑠= 𝑇𝑟(𝑠𝑖𝑛𝜃 + cos 𝜃 tan 𝜙) 

 :برش سطح به نسبت مایم یکننده مسلح مصالح برای

(2-8) ∆𝑠= 𝑇𝑅(𝑠𝑖𝑛(90 − 𝜓) + cos(90 − 𝜓) tan 𝜙) 

 :آیدمی به دست زیر یرابطه از 𝜓که 

(2-9) 𝜓 = tan−1 (
1

𝐾 + (𝑡𝑎𝑛𝑖)−1
) 

∆𝑠 :کننده مسلح مصالح از ناشی خاک، در برشی مقاومت افزایش 

، کرنش کششی و فشاری در خاک ی برشکننده در صفحه ی عملکرد مسلح: نحوه15-2شکم 

 (1395محمودی، )ی موجود در عنصر تسلیح )سمت چپ(. ها)سمت راست(، مولفه

 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑣 tan 𝜙 + 𝑃𝑟(𝑠𝑖𝑛𝜃 + cos 𝜃 tan 𝜙) 𝑃𝑠 = 𝑃𝑣 tan 𝜙 

𝑃𝑠  𝑃𝑠  

𝑃𝑣  
𝑃𝑣  

𝑃𝑠  

𝑃𝑟 cos 𝜃 

𝑃𝑟 sin 𝜃 
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𝑇𝑅 :کنندهمسلح  مصالح در شده ایجاد کششی تنش 

𝜙: ماسه داخلی اصطکاک یزاویه 

𝜃: برش از ناشی شدگیکج یزاویه 

i: برش سطح به نسبت کننده مسلح مصالح یاولیه جهت 

k :برشی ) شدگیکج نسبت𝑘 =
𝑥

𝑧
) 

x :افقی برشی مکان تغییر 

  :با است برابر 𝑇𝑅 کننده مسلح مصالح در شده ایجاد کششی تنش

  (2-

10) 
𝑇𝑅 = (

𝐴𝑅

𝐴
) 𝜎𝑅 

𝜎𝑅برش سطح در کنندهمسلح  مصالح در شده ایجاد کششی : تنش 
𝐴𝑅

𝐴
 برش سطح در خاک مساحت به کنندهمسلح  مساحت : نسبت

 

 

 

 در هاکرنش عالمت و اندازه توسد کننده، مسلح مصالح در نیرو عالمت و اندازه به مطالب ذکر شده،با توجه 

 : مدل افزایش مقاومت برشی در ماسه ناشی از حضور مسلح کننده16-2شکم 

نسبت به  iی ب( مصالح تسلیح با زاویه   الف( مصالح تسلیح عمود بر سطح برش، 

 (1395)محمودی، . سطح برش

 الف

 ب

Deformed fiber 

Deformed fiber 

Shear zone 

Intact fiber 

Intact fiber 

RT 
RT Shear zone 
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 در را هاآن اگر کننده مسلح مصالح از استفاده حداکثر آوردن به دست برای و گرددمی کنترل آن اطراف خاک

 برعکل بلکه گرددنمی خاک باربری ظرفیت افزایش موجب تنها نه هاآن وجود دهند، قرار صفر هایکرنش جهت

 با بنابرای . است خاک خود از کمتر خاک، با هاآن سطحی اصطکاک معمول طور به زیرا. دهدمی کاهش را آن

 .شود می ایجاد تریضعیف لغزش سطوح مصالح، ای  وجود

 پژوهش یپیشینه -2-3

ی ای  عمده که شده است انجام هاژئوسنتتیک یوسیله به خاک تسلیح پیرامون بسیاری هایپژوهش تاکنون

ی قرارگیری مسلح کننده در ی بهینهتا فاصله اند و هر یک سعی داشتهها به تسلیح افقی خاک پرداختهپژوهش

( که موضوع پژوهش حاضر H-Vقائم )-افقیهای معدودی به بررسی تسلیح خاک را بررسی کند. بنابرای  پژوهش

 به خاک تسلیح افقی یزمینه در گرفته انجام هایپژوهش از ابتدا به تعدادی فصم ای  اند. درنیز بوده پرداخته

 انتها . درشودپرداخته می قائم است-سپل به موضوع اصلی که تسلیح افقی پرداخته و هاژئوسنتتیک یوسیله

 شود.میبررسی  پژوهش ای  انجام لزوم

 های انجام شده بر روی تسلیح افقی خاکپژوهش -2-3-1

 آزمایشگاهی روش به را ژئوگرید با شده مسلح ایماسه خاک بر واقع ایدایره پی ،(2003) هاتف و بوشهریان

 نتایج میان مناسبی نزدیکی و نموده تحلیم نیز عددی روش به را خود هایمدل هاآن. دادند قرار مطالعه مورد

 کننده مسلح هایالیه یتعداد بهینه نتایج ای  طبق. عددی وجود داشته است تحلیم و های آزمایشگاهیآزمایش

 .شد تعیی  ۴ برابر

ساکره شی مقدس و ع شی ،(۱۳۸۵) تفر شگاهی پژوه سه رفتار روی بر آزمای شده یما سلح   چهار تا یک به م

 سککه دسککتگاه یوسککیله به که پژوهش ای  در. دادند انجام مرطوب و خشککک حالت دو در ژئوتکسککتایم یالیه

 خاک طبیعی )رطوبت مرطوب و خشککک حالت دو در و مترمیلی ۷۶ ارتفاع و ۳۸ قطر به هایینمونه با محوری،

خاک بوده  مقاومت میزان بر کنندهمسککلح  هایالیه تعداد اثر کردن مشککخص هدف، یافت، انجام( ۱۵% با برابر

 پژوهش برابر است با:است. نتایج ای  

 .یابدمی افزایش شده مسلح ینمونه مقاومت تسلیح، هایالیه تعداد افزایش با کلی طور به. ۱

 .است کمتر خشک مسلح خاک از یکسان، شراید در مرطوب مسلح خاک مقاومت. ۲

مسلح  عناصرهندسی  پارامترهای ت ثیر بررسی جهت آزمایش مجموعه یک ،(۱۳۸۹) همکاران و علیلو حاجی

 دیوار یک مدلسازی از استفاده با تحقیق ای  در. دادند انجام حائم دیوار پایداری و باربری ظرفیت در کننده

 است، شده استفاده کننده مسلح عنوان به ژئوتکستایم آن در که ایماسه خاک با ایطره پذیرانعطاف حائم

 بررسی مورد هامسلح کننده یفاصله و کننده های مسلحالیه تعداد کننده،مسلح  یتعبیه عمق نظیر پارامترهایی
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 دیوار. شد انجام مترسانتی ۶۰ ارتفاع و ۳۰ عرض ،۱۰۰ طول به فوالدی مخزن یک در هاآزمایش. گرفتند قرار

 صورت به آن پای که شده گرفته نظر در مترسانتی ۵۰ ارتفاع و مترسانتی ۳۰ عرض به آلومینیوم جنل از حائم

 نسبی تراکم با خشک یماسه نوع از آزمایش ای  در استفاده مورد خاک. است شده متصم مخزن کف به گیردار

 ینتیجه. بوده است درجه ۲۶ داخلی اصطکاک یزاویه و مکعب متر بر کیلونیوت  8/15 مخصوص ، وزن%۴۵

 حائم دیوار عملکرد بهبود موجب معینی یاندازه تا مسلح کننده طول افزایش که ای  است که هاآن تحقیق

 و باربری ظرفیت افزایش بر چندانی ت ثیر کننده،مسلح  طول افزایش معی ، یاندازه ای  از بیش ولی گشته

 .ندارد حائم دیوار پایداری

سی کاربرد ،(۱۳۹۰)افتخارزاده  و صبا ستایم در به برر سلیح ژئوتک سه خاک ت ستفاده از با ایما  افزارنرم ا

ANSYS تحقیق ای  در. است شده انجام ژئوتکستایم به مسلح بعدی خاک دو مدل روی بر پرداختند. مطالعه 

 ارزیابی مورد جایگذاری یبهینه عمق خاک، سطح روی از مختلف هایعمق در ژئوتکستایم یالیه جایگذاری با

تایج. به دسکککت آمد =05/0U/B ،25/0 ،5/0 ،75/0 حالت هر در گرفت. ظرفیت باربری قرار  از حاصکککم ن

شان فوق افزارنرم در عددی یمطالعه ستایم حضور که دهدمی ن ستر در ژئوتک سه خاک ب مثبتی در  تاثیر ایما

 و سطحی بار از ناشی نشست کاهش باعث ژئوتکستایم یبه وسیله خاک تسلیح. دارد بهبود خصوصیات خاک

 مختلف هایعمق در ژئوتکسککتایم یالیه جابجایی با شککود ومی بسککتر خاک باربری فیتظر افزایش همچنی 

شاهده سلح یالیه تاثیر که شد م شتر سطح خاک به نزدیک و کمتر اعماق در کننده م  در که بود خواهد بی

 .آمد به دست 5/0 بهینه برابر با عمق اینجا

 هایخاک بر متکی نواری هایپی باربری ظرفیت بر روی آزمایشگاهی پژوهشی ،(۱۳۹۲) همکاران و قضاوی

 در ژئوتکستایم با شده مسلح ایماسه هاینمونه پژوهش ای  در. دادند انجام شده با ژئوتکستایم مسلح ایماسه

 جک یک از نیرو اعمال جهت و گرفته قرار( ارتفاع و عرض طول،) متر 5/0 و 5/0 ،5/0 ابعاد با فلزی ایجعبه

مسلح  یفاصله اثر بررسی جهت که پژوهش ای  نتایج. شد استفاده کیلوگرم ۵۵۰ بارگذاری ظرفیت با مکانیکی

 ژئوتکستایم-خاک سیستم نهایی مقاومت بر استفاده مورد یکنندهمسلح  طول همچنی  و خاک سطح از کننده

 شد برابر است با: انجام

= 5 حالت در افزایش ای . شد خواهد باربری ظرفیت افزایش سبب کلی طور به کنندهمسلح  طول افزایش. 1 

L ) L/B و کننده مسلح طول B با آن از پل و رسیده خود حالت تری بهینه به افزایش ۱۸٪ با( شالوده عرض 

 .رسدمی 7%  به و یافته کاهش مقاومت، افزایش ای  میزان کننده، مسلح طول مجدد افزایش

 قرارگیری حالت برای تری بهینه و یابدمی کاهش باربری ظرفیت پی، تراز از کنندهمسلح  یفاصله افزایش با. ۲

 .باشدمی( شالوده عرض B و خاک سطح از کنندهمسلح  عمق U) U/B=5/0 ژئوتکستایم

 باربری ظرفیت بر ژئوتکستایم آرایش ت ثیر عددی، تحلیم هایروش از استفاده با ،(1392) توانگر و پاشاشوش
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 خاک، سطح از ژئوتکستایم یالیه اولی  یبهینه یفاصله پژوهش ای  در. دادند قرار مطالعه مورد را ماسه

 پژوهش ای  نتایج طبق. شدند بررسی سازی مسلح یبهینه طول و ژئوتکستایم هایالیه بی  یبهینه یفاصله

 هم با هابی  ژئوتکستایم یبهینه یفاصله پی، عرض 2/0 برابر پی از کننده مسلح یالیه اولی  یبهینه یفاصله

 کننده،مسلح  طول افزایش با شد مشخص شده انجام هایتحلیم طبق همچنی . باشدمی پی عرض نصف برابر

 مسلح طول که زمانی در و یابدمی کاهش مرور به افزایش ای  روند اما کندمی پیدا افزایش هم باربری ظرفیت

 از بیشتر عمقی در تسلیح که داد نشان تحلیم ای  نتایج طور همی . است بهینه باشد، پی عرض برابر ۴ کننده

 .ندارد باربری ظرفیت افزایش بر توجهی قابم ت ثیر پی، عرض برابر5/1

شگاهی تحقیقات که بودند اولی  محققانی جزء ،(۱۹۷۵) همکاران و بینکویت سه هایخاک روی بر آزمای  ایما

 اولی  بحرانی عمق نسککبت که دریافتند ماسککه روی بر آلومینیومی نوارهای آزمایش با هاآن. دادند انجام مسککلح

ست ۶ معادل N و 67/0 حدود( U/B) پی زیر یالیه سلح یالیه اولی  عمق U. آیدمی به د  عرض B کننده، م

 .باشدمی کنندهمسلح  هایالیه تعداد N و پی

 مسلح کننده یالیه اولی  عمق و هاالیه تعداد سازی،مسلح  عمق مورد در را تحقیقاتی ،(۱۹۸۱) اکیمنوسورو

 شده بود واقع آن روی بر شکلی مربعی پی که ماسه سازی مسلح برای شکم طناب نوارهایی از وی. داد انجام

 باربری ظرفیت روی بر توجهی قابم ت ثیر سازی مسلح الیه،  3 از بیش که رسید نتیجه ای  به و کرد استفاده

 از کمتر ایالیه ۳ سیستم برای کننده مسلح یالیه یاولیه عمق تری بهینه وی، یعقیده به همچنی . ندارد

 .باشدمی پی عرض برابر 5/0

به ژئوتکسکتایم انجام ی مسکلح (، مطالعاتی را بر روی پی قرار گرفته بر روی ماسکه1985گیدو و همکاران )

شگاهی آندادند. مدل شات آنها در یک محفظههای آزمای شد. آزمای شامم ی پالستیکی انجام  آزمایش  70ها 

باربری صفحه بوده که طبق نتایج زمانی که مسلح کننده در زیر عمق تاثیر پی قرار گیرد کارایی چندانی ندارد. 

س 5مقدار ظرفیت باربری به ازای  شت.  H/B=18/0و  U/B=28/0تایم، الیه ژئوتک شتری  مقدار را خواهد دا بی

 یابد.کاهش می U/Bها نشان داد که نسبت افزایش ظرفیت باربری با افزایش مقدار بررسی

 مسلح شده ایخاک ماسه بر واقع پی آزمایشگاهی یدر پژوهش دیگر به مطالعه ،(۱۹۸۶) همکاران و گیدو

 نسبت و ژئوتکستایم الیه 3 در خاک یبهینه باربری ظرفیت هاآزمایش ای  در. پرداختند ژئوتکستایم به

5/0=U/B (U و کننده مسلح یالیه اولی  عمق B پی عرض )آمد. دست به 

 هایکننده مسلح به شده مسلح یچسبنده خاک روی بر آزمایشگاهی پژوهشی ،(۱۹۸۹) پم سان و تانی سام

 هایدر خاک باربری ظرفیت افزایش روی بر مطالعه به تحقیقاتشان در هاآن. دادند انجام فوالدی شکم نواری

 یالیه اولی  در تنها گسیختگی هانمونه اکثر در که دریافتند پرداختند و هاآن گسیختگی مکانیزم و چسبنده

 .دهدمی رخ باشد مرکز نزدیکی در که نواری یکنندهمسلح 
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در  را به ژئوگرید شده مسلح اشباع رس بر واقع سطحی هایپی باربری ظرفیت (،۱۹۹۳) همکاران و شی 

 پی عرض به ژئوگرید یالیه اولی  عمق نسبت نظیر پارامترهایی ت ثیر و دادند قرار مطالعه مورد آزمایش چند

(U/B)، پی عرض به تسلیح کلی عمق نسبت (D/B)، ژئوگرید هایالیه تعداد (N )هایالیه عرض نسبت و 

 در نحو چه به یا ژئوگرید( ژئوتکستایم) ایصفحه المان نوع که ای . شد بررسی( b/B) پی عرض به ژئوگرید

 دارای که ژئوگرید البته. داد کلی نظر یک تواننمی و باشدمی خاک نوع تابع است ت ثیرگذار خاک تسلیح

 هایخاک در بهتری راندمان شبکه، هایسوراخ داخم در خاک ذرات درگیری ت ثیر علت به باشد،می باز هایشبکه

 به ریزدانه هایخاک در داشت، خواهد خاک با بیشتری تماس سطح چون ژئوتکستایم مقابم در و دارد ایدانه

 عملکرد دارند، صفر برابر و ناچیز داخلی اصطکاک یزاویه غالبا که شده اشباع یریزدانه هایخاک خصوص

 .دهدمی نشان بهتری

 ژئوگرید ای زیرینش توسدکه خاک ماسه نواری پی بر روی آزمایش مجموعه یک ،(۱۹۹۳) همکاران و خینگ

 ۹۱۴ عمق و ۳۰۴ عرض ،۱۱۰۰ طول به فلزی یجعبه یک در که آزمایش ای  در. دادند انجام شده است مسلح

 مترمیلی ۲۵ و ۱۰۱ ترتیب به ضخامت و عرض و مترمیلی ۳۰۴ طول به سخت چوب یک گرفت، انجام مترمیلی

 با وزن سیلیسی یماسه گرفت، قرار استفاده مورد برای آزمایش که خاکی. شد گرفته نظر در پی عنوان به

. است درجه بوده 3/40 داخلی اصطکاک یزاویه و متر مکعب بر کیلونیوت  14/17 معادل خشکی مخصوص

 :باشدمی صورت ای  به آزمایش ای  از آمده به دست نتایج

چند  یک و با ایماسه هایخاک در( U/B) پی عرض به نسبت کننده مسلح یالیه باالتری  یبهینه یفاصله. ۱

 .باشدمی 25/0 و 6/0 ترتیب به کنندهمسلح  الیه

 تعداد اساس بر 4/0 تا 2/0 از( H/B) پی عرض به نسبت کننده مسلح هایالیه بی  بهینه قائم یفاصله. ۲

 .است متغیر کننده مسلح هایالیه

 .است پی عرض برابر 5/1 حدود در کننده مسلح مؤثر عمق. ۳

 .ندارد تاثیر چندانی خاک باربری ظرفیت افزایش در معی  حد یک از بیش کننده مسلح سختی افزایش. 4

 ژئوگرید به شده مسلح یماسه روی بر مستطیلی راهای پیباربری  ظرفیت ،(۱۹۹۴) همکاران و اوغلییتیم

 یکدیگر، از هاالیه عمودی یفاصله کننده،مسلح  یالیه اولی  ت ثیر عمق. بررسی کردند به صورت آزمایشگاهی

آزمایشات،  در استفاده مورد یماسه .است شده ارائه پژوهش ای  باربری در ظرفیت روی بر هاآن یاندازه و تعداد

 آزمایشگاهی، بررسی بر عالوه تحقیق ای  در. است بوده ۷۳٪ الى ۷۰٪ بی  آن نسبی تراکم درصد و یکنواخت

 برابر است با: هاآن پژوهش ینتیجه .است گرفته صورت نیز محدود اجزای عددی تحلیم

 . شود شروع پی عرض 25/0 عمق از تسلیح که آیدمی به دست حالتی برای باربری ظرفیت بیشتری  . 1

 .اندنموده پیشنهاد پی عرض 4/0الى 2/0 را بی  کنندهمسلح  هایالیه بی  قائم یفاصله هاآن . همچنی 2

 21 مبانی و پیشینه پژوهش



 

 .است بوده یپ عرض برابر 5/1ی اندازه به کننده مسلح هایالیه عرض گرفت  نظر در نیز دیگرشان . پیشنهاد3

سانته و چانگ شی ،(۲۰۰۶) کا شگاهی پژوه  شکم مربعی سطحی پی یدرباره عددی تحلیم با همراه آزمای

 مسلح هایالیه تعداد و جایگذاری ت ثیر ای  پژوهش در. دادند انجام ژئوسنتتیک، به شده مسلح یماسه بر واقع

سه. گردید مطالعه کننده سی یما سلح الیه سه و دو یک، با در ای  پژوهشبه کار رفته  سیلی کننده تحت  م

. دهندمی افزایش ۲۷۵% و ۲۰۰ ،۱۰۰ ترتیب به را باربری ظرفیت بهینه حالت گیرد و دربارگذاری قرار می

 بی  تسککلیح نیاز مورد یناحیه که رسککیدند نتیجه ای  به عددی تحلیم و مدل آزمایشککگاهی از همچنی  هاآن

 .باشدمی عرض پی برابر 5/0 تا 3/0
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Abstract 

Research Aim: Soil is considered as a material with enough compressive strength, but it is 

weak in tension. On the other hand, due to population growth and the shortage of high-

resistance soils, the use of low-resistance and loose soils is inevitable for construction. 

Performance of these soils can be improved. One of the effective ways to improve the 

engineering properties of soil and increase its bearing capacity is soil reinforcement. The 

purpose of this method is to show that through adding some materials to soil, mainly 

geosynthetics like geotextile, the weakness of it in tension is compensated and its bearing 

capacity increases. In this study, horizontal-vertical reinforcement (H-V) is presented. The 

purpose of this study is to determine the optimum amounts of effective parameters on the 

bearing capacity such as the distance of the first reinforcement layer from soil level (U), the 

distance between the reinforcement layers (H), the length of the reinforcement layers (L), the 

number of the reinforcement layers (N) and the height of the vertical steel elements (Hv). 

Through these optimum amounts, the maximum amount of bearing capacity of soil is 

achieved. 

Research method: In H-V reinforcement, along with putting horizontal layers of geotextile 

in different depths of sandy soil, vertical steel elements are also placed both upon and beneath 

the geotextile layer to examine the effect of H-V reinforcement on the bearing capacity of soil. 

Findings: The optimum amounts of effective parameters on the bearing capacity have been 

determined. Based on this research, through double-sided H-V reinforcement, the maximum 

amount of bearing capacity of soil is achieved. 

Conclusion: Of all the reinforcement types, the double-sided H-V reinforcement is the most 

efficient type of reinforcement in order to improve the engineering properties of soil and 

compensate its weakness in tension. Based on this research, the optimum amounts of U/B, 

H/B, L/B, N, Hv in single-sided reinforcement and Hv in double-sided one are 0/6, 0/6, 3, 5, 4 

and 8, respectively. Through using higher vertical elements, the bearing capacity of soil 

increases. 

 

Keywords: Soil reinforcement, geosynthetic, geotextile, bearing capacity, horizontal-vertical 

reinforcement (H-V).  
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