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خالصه
ها اكنون به عنوان بخشي از مواد ژئوسينتتيك. دهه اخير، پيشرفت قابل توجهي در زمبنه مواد ژئوسينتتيك و كاربردهايش صورت گرفته استند در چ

ژئوگريدها يكي از . استي چون فوالد و بتن جايگاه خاصي پيدا كرده اصلي به كار رفته در مهندسي عمران پذيرفته شده است و مانند ديگر مصالح
.هاي اخير مورد توجه بسياري از مهندسين عمران قرار گرفته استاين مصالح بوده كه در سال

نواري واقع بر خاك به بررسي نقش ژئوگريد در افزايش ظرفيت باربري پيPLAXISدر اين مقاله با استفاده از روش اجزاي محدود و نرم افزار 
مدل ارائه شده در اين تحقيق با نتايج بدست آمده ازمطالعات آزمايشگاهي مقايسه و صحت آن بررسي و بر اساس آن نيز . استاي پرداخته شدهماسه

مقدار بهينه طول، فاصله عمودي ها باشد كه بر اساس آنسازي ميپارامترهاي نسبت ظرفيت باربري و نشست مجاز مبناي اين مدل. استكاليبره گرديده 
.ها با عرض پي ارائه گرديده  استهاي ژئوگريد و رابطه آنو همچنين تعداد اليه

وگريدئاجزاي محدود، نسبت ظرفيت باربري، نشست مجاز، ژ:كلمات كليدي

مقدمه.1

ژئوتكستايل بافته شده به اي رشتههاي تكر آن زمان از ورقهكه دگرددبر مي1950هاي لسابقه تاريخي ساخت و كاربرد مواد ژئوسنتيك به سا
. عنوان فيلتر در كنترل فرسايش در ايالت فلوريداي آمريكا استفاده شد

اي هاي بافته شده را به عنوان جايگزيني براي فيلترهاي دانهامكان استفاده از ژئوتكستايل) COE(، هيئت مهندسين ارتش آمريكا1960در اواسط دهه 
ها به عنوان فيلتر را مطرح و در اين سازمان اولين معيارهاي فني طراحي ژئوتكستايل. ها مورد بررسي قرار دادهاي كنترل فرسايش و حفاظت شيبدر سيستم

ها در هلند اظت سواحل رودخانهها براي حفدر همين زمان، استفاده از ژئوتكستايل. اي از استانداردهاي فني در اين زمينه را ارائه كردمجموعه1975سال 
تنها براي حفاظت سواحل يك رودخانه در هلند در حدود دو ميليون متر مربع ژئوتكستايل مصرف 1977اي كه با اصالح روش تا سال مطرح گشت به گونه

رفتاربررسيزمينهدرفراوانيكنون تحقيقاتتا. گرديد و در حال حاضر نيز اين تكنيك به عنوان روشي استاندارد و پذيرفته شده در آن كشور مطرح است
.شده استانجامژئوسينتتيكبامسلحخاكبستررويسطحيپي هاي
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. اي مسلح انجام دادند هاي ماسهجزء اولين كساني بودند كه تحقيقات  آزمايشگاهي بر روي خاك(Binquet  et al,1975)بينكويت و همكارانش
عمقu. آيدبدست مي6معادلNو67/0حدود cr(u/B)مينيومي بر روي ماسه دريافتند كه نسبت عمق بحراني اولين اليه زير پي آنها با آزمايش نوارهاي آلو

هاي مسلح شده با نوارهاي فلزي تحقيق از ديگر كساني كه بر روي خاك.مي باشدمسلح كنندهاليه هايتعدادNعرض پي و Bكننده مسلحاليهاولين
(Singh, 1988)، سينق (Fragaszy et al.,1985)، فراگاسزي و همكاران (Akinmusuru et al ,1981)آكينموسورو و همكاران توان به مياندكرده

.اشاره كرد(Samtani et al., 1989)سامتاني و همكارانش 
گيدو و .پرداخته اندژئوگريدياژئوتكستايلبهمسلحرسيياماسه ايخاكرويسطحيپيباربريظرفيتبررسيبهبسياريمحققانكنون،تا

مطالعات آزمايشگاهي بر روي مدلهاي آزمايشگاهي براي تعيين ظرفيت باربري پي هاي مدل مربعي واقع بر ماسة سست كه (Guido et al 1985)همكارانش 
. ها پارامترهاي متعددي به عنوان متغير در نظر گرفته شدآزمايشدر اين.مسلح شده است انجام دادندTyparاي از نوع هاي ژئوتكستايل بافته نشدهتوسط اليه

و (u)، فاصله اولين اليه از زير پي (h)ها ، فاصله قائم بين اليه(b)، عرض مسلح كننده (N)هاي مسلح كنندة ژئوتكستايل تعداد اليهشامل اين پارامترها 
همچنين نسبت . آيدبدست ميu/B=0/5و N=3،b/B=2/5ه ازاي حداكثر  افزايش ظرفيت بان داد كه نشتايج انتها ندر . بودندمقاومت كششي ژئوتكستايل 

تحقيقات آزمايشگاهي با مدل پي نواري و (Khing et al., 1993)كينگ و همكاران .به دست آمد5/2حداكثر در اين حالت (BCR)ظرفيت باربري نهايي 
.باشدميN=6و u/B=0.25-0.4 ،h/B=0.375 ،b/B=6،d/B=2.25صورت بهنه شده  خالصه نتايج بهي. ژئوگريد انجام دادند

 Omar)عمر و همكاران.هاي مختلف انجام دادندعدد پي نواري با عرض6آزمايشگاهي بر روي وسيعمطالعات(Das et al., 1994)داس و همكاران 

et al, آزمايشاتي بر روي پي نيزيتيم اوغلو و همكاران.ع پي مربعي و نواري با ژئوگريد انجام دادندتحقيقات آزمايشگاهي خود را بر روي نو(1993
,Adams et al)آدامز و همكاران.(Yetimoglu et al., 1994)مستطيلي انجام دادند  آزمايشگاهي بر روي پي هاي مربعي اتتحقيقمجموعه از (1997

,Prisco et al)پريسكو و همكارانش .انجام دادند شين .نيز تحقيقات آزمايشگاهي بر روي پي نواري واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوگريد انجام دادند(1998
,Shin et al)و همكاران  بوشهريان و همكاران .ي آزمايشگاهي بر روي مدل پي نواري با استفاده از ژئوگريد دو محوره انجام دادنديآزمون ها(2002

(Boushehrian et al, اي و حلقوي بر روي ماسه مسلح شده با ژئوگريد انجام دادند و نتايج خود را با مطالعات بر روي ظرفيت باربري پي هاي دايره(2003
.مدلسازي عددي به روش اجزاء محدود مقايسه نمودند

نسبت ظرفيت باربري. 2

نداسيون واقع بر خاك وف1شكل .كستايل و ژئوگريد صورت گرفته استاغلب مطالعات  و آزمايشات انجام شده  كه در باال ذكر شد بر روي ژئوت
.دهدمسلح را نشان مي

پارامترهاي هندسي براي فنداسيون در حالت خاك -1شكل 
مسلح

بدون مسلح كنندهت باربري نهايي ظرفيظرفيت باربري نهايي با مسلح كننده در برابر نسبتشود كه عريف ميتدر اينجا پارامتر بدون بعد نسبت ظرفيت باربري 
:شودنسبت ظرفيت باربري در بار نهايي به صورت زير تعريف مي.باشدمي
)1(BCRu=qur/qu
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مدل تحليلي ارائه شده در اين تحقيق پي نواري . باشديي بدون مسلح كننده ميظرفيت باربري نهاquظرفيت باربري نهايي در حالت مسلح و qurرابطه نايدر 
. باشدواقع بر روي ماسه مسلح شده با اليه هاي ژئوگريد مي

sپي، به هر حال نشست . باشدمي2تغيير مكان به صورت نشان داده شده در شكل –منحني بار،باشد) عرض پيu/B≤1)Bو N≥3دهد وقتي نتايج نشان مي

در واقعيت اكثر فنداسيون هاي سطحي براي حالت نشست مجاز طراحي . در بار نهايي در حالت مسلح ممكن است به دو برابر در حالت غير مسلح بدست آيد
:نيز تعريف شودs≤suرسد كه نسبت ظرفيت باربري بر اساس نشست هاي مختلف شوند بنابراين ضروري به نظر ميمي
)2(BCRs=qr/q

باال مدل بر اساس مطالب گفته شده در. باشدميs، به ترتيب بار بر واحد سطح فونداسيون در حالت مسلح و غير مسلح در نشست معينqو qrدر اين رابطه 
.گرددارائه و مقايسه ميu/Bو Nو b/Bتفاده از پارامترهاي بدون بعد بوده كه با اسBCRsو BCRuحاضر بر اساس تغييرات 

منحني بار تغيير مكان براي حالت غير مسلح و حالت مسلح شده با ژئوگريد براي پي نواري واقع بر ماسه -2شكل 

مدل تحليلي. 3

اي و باشد با توجه به نواري بودن پي مدل كرنش صفحهم افزارهاي المان محدود مياستفاده شده است كه از نرPlaxisدر اين تحقيق  از نرم افزار
15المان مثلثي .همچنين مدل تحليلي مور كولمب و شرايط محيط زهكشي شده در نظر گرفته شده است. استسازي استفاده شده گرهي براي مدل15مثلث 

واحدهاي . باشدمي yجهت وزن مطابق با جهت منفيبوده و g=9.81شتاب ثقل زمين . دهدي مسئله ميگرهي المان بسيار دقيقي است كه نتايج بهتري را برا
كه روند محاسبات و ) عرض پيB(باشد مي10B×20Bط ابعاد محي. باشدبه كار گرفته شده براي نيرو كيلونيوتن، متر براي  طول و روز براي زمان مي

ديگر مشخصات در نظر گرفته شده براي تحليل . دهدل مرزهاي گسيختگي و نقاط پالستيك صحت اين امر را مورد تاييد قرار ميبررسي نتايج مربوط به تشكي
:باشد اين مسئله به قرار زير مي

)3(
10

0

+
=
k
kν

)4(k0=1-sin φ

مشخصات مكتانيكي خاك مورد .باشدميزاويه اصطكاك خاكφي و ضريب فشار جانبي خاك در حالت استاتيكk0، ريب پواسونضνدر اين روابط 
Eg.A = 105د همچنين خواص ارتجاعي ژئوگري.آورده شده است1استفاده در مدل در جول  kN/mباشدمي.

s،نشست

خاك غير مسلح

خاك مسلح شده با ژئوگريد

q، بار بر واحد سطح
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مشخصات مكانيكي خاك مورد استفاده در مدل-1جدول 

وزن مخصوص
γ (kN/m3)

وزن مخصوص اشباع
γsat (kN/m3)

چسبندگي زهكشي نشده
Cu (kN/m2)

ضريب تغيير شكل
Es (MPa)

زاويه اصطكاك
φ)درجه(

زاويه اتساع
ψ)درجه(

ضريب پواسون
ν

17201.5154050.3

وهمچنين مسلح كنندهوخاكوپياندركنشمرزهايدرinterfaceالمان ازدارند،قرارخاكدركامالًكنندهمسلحهموپيهماينكهدليلبه
حوه مش بندي و همچنين ن3شكل .استشدهفرض Rint=1مورددوهراندركنش  درمرزضريب .شودمياستفادهژئوگريدوپيپايينوباالدرخاك

.قرار گرفتن اليه هاي ژئوگريد را نشان داده است

Plaxisهاي ژئوگريد در نرم افزار بندي و قرار گرفتن اليهنحوه مش-3شكل 

ارزيابي صحت عملكرد با مقايسه نتايج با نتايج آزمايشگاهي. 4

ها سازيمدلصحتونتايجدقتميزانبرنامه،عملكردنحوهقياس،مكوچكپييكرويبارگذاريآزمايشنتايجاساسبربخشايندر
2جدول آزمايشگاهي در خاك مورد استفاده در مدل خواص مكانيكي كه جنس آن چوبي فرض شده و نيز آزمايشموردپيمشخصات.گرددميارزيابي

.آورده شده است

آزمايشگاهيخاك مورد استفاده در مدلپي و مشخصات -2جدول 

B= 101.6 mmL= 304.8 mmپيمشخصات

Cu=1.5D10=0.34 mmφ=40°خاكمشخصات

قبولقابلعمليبراي مقاصدوبودهكمبسيارPlaxisبرنامه نتايجوآزمايشگاهدرآمدهبدستنتايجبينشود اختالفمشاهده مي4همانطور كه در شكل 
.مي باشد
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Plaxisهي و مدل مقايسه بين نتايج آزمايشگا-4شكل 

سازيمدل. 5

پي مورد بررسي و نشست نهاييگرفته و به ازاي تغييرات آنها ظرفيت باربريانجامb/Bو u/B،d/Bتغييرات شامل سازي مدلگروهسه تحقيق حاضر در 
.گرفته استقرار 
u/Bتغييرات ظرفيت باربري با تغيير : اولگروه1.5

ثابت N،h/B،b/Bسازي مقادير در اين مدل. ارائه شده استu/Bبر واحد سطح در مقابل نشست براي مقادير مختلف تغييرات باردر گروه اول 
.هستند10و375/0، 6مقادير آنها معادل است كه به ترتيب در نظر گرفته شده

به هرحال .اختالف كمي دارندSuRو Suباشد مقادير u/B≥1هنگامي كه باشد،بيانگر اين نكته مينشان داده شده است 5در شكل كه نتايج تحليل 
.برابر در حالت بدون مسلح كننده است2مقدار نشست در بار نهايي حالت مسلح تقريبا به اندازه  u/B<1براي 

هاي مختلفu/Bتغييرات  نشست در مقابل بار بر واحد سطح براي نسبت-5شكل 
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. آيدبدست ميBCRU=1شود، u/B=2شود هنگامي كه مقدار همانطور كه مشاهده مي. نشان داده شده است6ر شكل بر اساس اين نتايج دBCRuمقادير 
دهد ظرفيت باربري نهايي وقتي كه مقدار عمق آخرين هاي آزمايشگاهي انجام شده براي پي نواري واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوگريد نشان ميآزموننتايج 

در BCRsتغييرات 6همچنين در شكل . برابر عرض پي برسد  هيچ تاثيري در افزايش ظرفيت باربري ندارددو ونيم زير پي به بيشتر ازح كننده ازلاليه مس
BCRsمقادير 375/0تا مقدار u/Bشود با كاهش همانطور كه مشاهده مي. نيز رسم شده است s/su= 0.25,0.5,0.75برايu/Bمقابل مقادير مختلف 

.)1385بلوري بزاز، (يابد ميافزايش

u/Bبا تغيير BCRSو BCRUتغييرات -6شكل

d/Bتغييرات ظرفيت باربري با تغيير : دومگروه2.5

. نشان داده شده است 7در شكلNبا BCRsو BCRuتغييرات . در نظر گرفته شده استu/B=h/B=0.375و b/B=10در اين مرحله مقدار 
BCRباعث افزايش N=6بر اين اساس افزايش تعداد اليه ها تا . يابد افزايش مي Nبا افزايش مقدار BCRsو BCRuشود مقادير ه ميهمانطور كه مشاهد

.شده ولي از آن به بعد تاثير چنداني بر افزايش ظرفيت باربري ندارد

Nبا تغيير BCRSو BCRUتغييرات - 7شكل 
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b/Bاربري با تغيير تغييرات ظرفيت ب: سومگروه3.5

در نظر  10B , 8B , 6B , 4B , 2Bبرابر با bمقدار . ثابت فرض شده استN=6و u/B=h/B=0.375متغير وb/Bمقدار گروه سوم در 
.شودريبا ثابت مييابد و از آن به بعد تقافزايش ميBCRمقدار b/B= 8تا b/Bبر اين اساس  نتايج به دست آمده با افزايش مقدار . گرفته شده است

b/Bبا تغيير BCRSو BCRUتغييرات - 8شكل 
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:دهدنتايج تحليل هاي انجام شده با نرم افزار بر روي پي نواري واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوگريد نشان مي
.باشد )عرض پي375/0حدود (ير پي كمتر از عرض پيآيد كه فاصله اولين اليه ژئوگريد از زمقدار ظرفيت باربري حداكثر موقعي به دست مي)1
.بربر عرض پي باشد تاثيري در افزايش ظرفيت باربري نخواهد داشت 5/2وقتي كه فاصله آخرين اليه ژئوگريد از زير پي بيشتر از )2
.دبرابر عرض پي باش10براي حداكثر كارايي استفاده از ژئوگريد در زير پي عرض ژئوگريدها بايد حدودا )3
غير واقعي هاي نسبت ظرفيت باربري محاسبه شده بر اساس ظرفيت باربري نهايي در برخي موارد ممكن است براي طراحي پي ممكن است جواب)4

شود نسبت ظرفيت باربري محاسبه شده بر اساس نشست مجاز حدودا به بيشتر بر اساس نشست مجاز انجام مياهبدهد به همين خاطر طراحي پي
.باشدنسبت حداكثر ظرفيت باربري مي% 70تا % 60اندازه 
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