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شل زیر پی سطحی با استفاده از های خاک رسی اشباع تثبیت خاک الیه

 ژئوگرید

 آذرصدف محمودی

  تبریز، ایران اسالمی، آزاد عمران، واحد تبریز، دانشگاه گروه 

 *وفایی پورسرخابی رامین

  اسالمی، تبریز، ایران آزاد دانشگاه گروه عمران، واحد تبریز،استادیار،

raminvafaei@yahoo.com 

 20/03/96تاریخ پذیرش نهایی:           27/01/96تاریخ دریافت: 

 

  :چكيده

 روي و خاكريزها سنگين هايسازه احداث كه را مشكالتي توانددر عصر حاضر مي كنندهژئوگريد به عنوان مسلح     

 قرارگيري با عمل نمايد. اين خاكريز حل يا خاكبرداري عمليات يا و كوبيبه شمع نياز بدون دارند، ضعيف هايخاک

 ميسر نمايدمي را قطع گسيختگي سطوح كه مناسبي فواصل در آن اليالبه و سست خاک روي بر ژئوگريد هاياليه

هاي ژئوتكنيكي خاک ضعيف منطقه كوي فرشته واقع در شهر تبريز از گردد. در اين مقاله با در دست داشتن دادهمي

هاي صورت گسترده و موازي در زير پي در فواصل يک متر از هم ديگر و بيرون زدگيژئوگريد نوع دو طرفه كه به

 بعدي مورد تحليل افزاري پلكسيس دوصفر، يک، دو، سه و چهار متر از كناره پي استفاده گرديده است و در مدل نرم

براساس نتايج حاصله احداث  .يكديگر مقايسه شده است ها بااستاتيكي و ديناميكي قرار گرفته است و رفتار آن

متر را شاهد بوده سانتي 4.30زدگي سه متر از كناره پي در مدت زمان سي روز نشستي برابر ژئوگريد دو اليه با بيرون

در  سزاييتواند كمک بهديگر داشته است كه در اين حالت مي هايبنديترين ميزان را در مقايسه با اليهاست كه كم

اي هاين موضوع و نتايج زماني كاربرد خواهد داشت كه زمين از طرف سازه هاي درازمدت ايفا كند.جلوگيري از نشست

 مسكوني مجاور تا شعاع سه متري محدوديتي نداشته باشد.

 تحلیل دینامیکی، نشست کننده،ژئوگرید، مسلح :واژگان كليد
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 مقدمه -1
در شرایطی که خاک زیر پی ضعیف باشد و تحمل بارهای وارده را 
نداشته باشد، بهسازی خاک با جایگزینی خاک مناسب، راهی منطقی و 

 های ژئوگرید با توجه به مکانیزممناسب است. استفاده از مسلح کننده
ی متراکم را ممکن میاندرکنش با خاک امکان کاهش ضخامت الیه

 را محققان ضعیف هایخاک روی بر سازه ایجاد به نیاز. ]1[سازد 
 باربری توان بر افزایش خاک تسلیح تاثیر مورد در مطالعه به مجاب
کننده مسلح از استفاده فواید مورد در زیادی هایپژوهش و کرده خاک

 انجام در باال بردن مقاومت و پایدری خاک سطحی هاکنندهو ت بیت
افزایش  خاک، کششی مقاومت افزایش توجه با مسلح است. خاک شده

 و خاک تماس سطح در موجود اصطکاک علت به برشی مقاومت
 باعث سست خاک در نفوذ مصالح از جلوگیری و کنندهمسلح مصالح
 باعث همچنین و خاک نشست کاهش و باربری ظرفیت افزایش
 چه و فنی نظر از چه مسلح خاک از استفاده شود.پایداری می افزایش

. ]2[دارد  برتری هادیگر روش بر اوقات اغلب در اقتصادی، نظر از
 در مهم مسائل از یکی آن زیر خاک و شالوده بین ما العملعکس
 نوزدهم توجه قرن اواخر از مسئله این و باشدمی عمران مهندس
  است. کرده جلب خود به را مهندسان

 هاژئوسنتتیک -2
 ل است،شوند که به شرح ذیتقسیم میها به چند گروه کلی ژئوسنتتیک

سازی، زهکشی مناسب، جداسازی، اضافه ها: برای مسلحژئوتکستایل
نمودن قدرت باربری آسفالت و خاک، عمر مفید آسفالت، حفاظت سازه

-های دریایی نظیر موجای از سواحل و بنادر، نشست همگون در سازه

زایش قدرت باربری آهن، افها، حفاظت از الیه باالدست در راهشکن
 .]2[آهن و بسیاری از موارد دیگر کاربرد دارندبستر راه و راه

سازی خاک و ساخت دیوارهای حائل و غیره ژئوگریدها: برای مسلح
ها و زهکشی ها: برای جلوگیری از فرسایش شیبژئونت کاربرد دارند.

 مناسب کاربرد دارند.
و دیوارهای حائل و  های ورزشیها: برای زهکشی زمینژئوکمپوزیت

 .]3[ها کاربرد دارندسقف تونل

 
 معرفی کلی ژئوگرید -3

ه ها کای است دارای ساختار متشکل از سایر رشتهژئوگرید صفحه
نام نقاط اتصال به  بصورت عمود برهم و یا غیر عمود در نقاطی به

هایی به شکل شبکه و یا هم متصل شده و چشمههای مختلف بهشیوه
 عنوان یکی از انواعاند. در واقع ژئوگریدها بهوجود آوردهرا بهچندضلعی 
شبکه به شکل ها محصوالتی پلیمری هستند که معموالًژئوسنتتیک

ها و شوند. این شبکههای منظم در یک جهت و یا دو جهت ساخته می
شوند که ذرات خاک و یا ها موجب میهای میان آنبخصوص حفره

ها درگیر شده و مجموعه ژئوگرید و مصالح با آنمصالح سنگی به خوبی 
اطراف آن از خاصیت قفل و بست خوبی برخوردار گردد. بدین ترتیب 

های خاکریز همانند عناصر مقاوم در مقابل کار رفته در الیهژئوگرید به
ر های کششی دکشش عمل نموده و در نواحی که تنش و تغییرشکل

خود  درها را اند نیروها و تغییرشکلتوآید، به خوبی میخاک بوجود می

مهار نماید. ژئوگرید در حالت کلی به دو صورت تک محوری و دو 
محوری وجود دارد که در این مقاله ژئوگرید دو محوری یا دوطرفه به 

 .]4[و]3[عنوان اساس تحقیق درنظر گرفته شده است

 

 
 .]4[محوریو دو  تک محوریانواع ژئوگرید از نوع  -1شکل 

تاکنون سه نسل از ژئوگرید در دنیا تولید شده است که تفاوت اصلی 
ها میها در نحوه اتصال تار و پود و درنتیجه مقاومت درازمدت آنآن

 و نسل باشد. به نسل اول ژئوگرید قالبی، نسل دوم ژئوگرید بافته شده

شود. ژئوگریدهای جوشی دارای مدول ژئوگرید جوشی اطالد می سوم
به محض  شوده اولیه زیادی هستند که این موضوع باعث میاالستیسیت

که اعمال نیرو وارد عمل شده و نیرو را تحمل نماید، درحالی
ت را تر این خاصیپذیری بیشعلّت انعطاف ژئوگریدهای بافته شده به

نداشته و در اثر اعمال نیرو ابتدا باید مقداری تغییرطول یافته و بعد وارد 

 .]3[عمل شوند
 

 تحقیق روش -4
های نواری بر به ارزیابی رفتار پی ،1394حسینی و صالحی در سال 

روی خاک الیه ی مسلح با ژئوگریدها پرداختند. نتایج پژوهش نشان 
ی متراکم و کننده در مرز دو الیهداد که استفاده از یک الیه مسلح

سست، منجر به بهبود شرایت خاک و افزایش ظرفیت باربری نهایی پی 
مالتسوا و همکاران، به بررسی خاک شنی مسلح  .]5[نواری خواهد شد

شده به شمع و ژئوگرید در واکنش با بستر خاک اشباع شده در حضور 
ها به این نتیجه رسیدند که با افزایش فشار آب زیرزمینی پرداختند. آن

روی بدنه شمع و ژئوگرید باعث توسعه سریع تنش و  ای برآب حفره
شیردل و قنبری، به تعیین  .]6[گردده شمع و ژئوگرید میکرنش در بدن

های نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش ظرفیت باربری پی
قطعات افقی پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که با به کار بردن 

کننده م ل ژئوگرید، ظرفیت باربری نهایی خاک ماسهتنها یک مسلح
اصطکاک داخلی در خاک  زاویه در واقع با افزایشیابد. ای افزایش می

هایی شود. اما در خاکای بار اعمالی به پی توست خاک تحمل میماسه
تری دارد کنندهکننده نقش تعیینتر مسلحبا زاویه اصطکاک داخلی کم

 .]7[گیرتر استو تاثیر آن در افزایش ظرفیت باربری چشم

 

 عددی سازیمدل و مسئله طرح -5

 صورت گسترده و موازیتحقیق حاضر از ژئوگرید نوع دو طرفه که بهدر 
 های سه متردر زیر پی در فواصل یک متر از هم دیگر و بیرون زدگی

مورد   PLAXIS افزاراز کناره پی استفاده گردیده است و در مدل نرم
کدیگر ها با یاستاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است و رفتار آن تحلیل
ت، لذا در اساینکه نشست تحکیم مدّنظر بودهشده است. نظر به مقایسه

استفاده  حالت بدون نیروی زلزله در تحلیل از مدل رفتاری خزشی
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های اصالح گردیده است. برای تحلیل دینامیکی خاک زیر پی از داده

 شده زلزله بم استفاده گردیده است که در شکل زیر مشخص شده است.

 

 
 اصالح شده زلزله بم نگاشتشتاب-2شکل 

 
شش مدل  تحقیق، این برای سنجی و مقایسه نتایجصحت جهت

سازی گردید و نتایج آن در شرایت استاتیکی و ژئوگرید در زیر پی مدل

بندی از نوع المان م ل ی بوده مش .شده است ارائه بارگذاری دینامیکی

ان هم است. در پایان با یک مدل گروه شمع بکار رفته در زیر پی با
مشخصات خاک ضعیف کوی فرشته نتایج مقایسه گردیده شده است. 

 ابعاد با پی در نظر گرفته شده است زیر محیت مطالعاتی که برای خاک
 .باشدمی عمق متر15 عرض، متر 35مدل، 
دهد که در آن پی نواری صلب روی هندسه مسئله را نشان می 3شکل 

باشد و می  B = 15mیک الیه رس قرار گرفته است. عرض پی  
باشد، متر می 3ضخامت الیه اول تا برخورد به سطح آب زیر زمینی 

صورت نیم فضای بندی ژئوگرید شرایت الیه خاکی بههمراه با الیه
 همگن در نظر گرفته شده است.

 

 هندسه مسئله -3شکل 

 
 هندسه مسئله در حضور سه الیه ژئوگرید -4شکل 

 

انجام محاسبات مربوط به تغییرشکل و تحلیل برای  PLAXIS فزار نرم
. برای مدل]8[رودکار میتعادل در بسیاری از مسائل ژئوتکنیکی به

افزار، از یک، دو و سه الیه ژئوگرید به فواصل یک متر سازی توست نرم
از همدیگر در یک متری خاک زیر پی استفاده شده است. ابعاد مدل 

جلوگیری از حرکت خاک بر اثر بار  برای تامین شرایت مرزی به منظور
سازی مصالح از مدل در مدل .وارده بر پی به اندازه کافی بزرگ است

رفتاری خاک نرم شونده خزشی استفاده شده است. مشخصات خاک 
شود آمده ( مشاهده می1منطقه کوی فرشته به ترتیبی که در جدول)

 است.
 

 خاک ضعیف منطقهمشخصات مصالح  -1جدول 

 

 
 

کوی فرشته تبریز عکس هوایی تهیه شده از-5شکل 

 
 
 
 

 
 
 

10 %  =ω  رطوبت خاک 
3gr/cm  1.6   =ϒ چگالی ویژه خاک 

2Kn/m   10 C =  چسبندگی خاک 

26°  =φ  زاویه اصطکاک داخلی خاک 

0.5  =e  تخلخل 

0.35LL =  حد روانی 

14.2  PI = شاخص خمیرایی 
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سازی خاک ضعیف، از ژئوگرید با با هدف مسلح در این تحقیق
( استفاده شده است و تصویر آن در 2مشخصات ذکرشده در جدول )

ارائه گردیده است. این ژئوگرید نمونه استفاده شده در شرکت  6شکل 
  باشد.مشیران شبکه می

 
  ژئوگرید مصرفی شکل و اندازه -6شکل 

 
 مشخصات ژئوگرید-2جدول

 
 است. 3جدول به شرح نیز مشخصات شمع بتنی 

 
 شمعمشخصات -3جدول

 
هایی برداری و انجام آزمایشمشخصات خاک کوی فرشته پس از نمونه

بندی و تهیه لوگ گمانه از منطقه و انجام آزمایش برش مستقیم چون دانه
های افزار  پلکسیس به عنوان ورودیو غیره و وارد کردن پارامترها در نرم

 با توجه به اطالعات( وارد شده است. همچنین 4مورد نیاز در جدول )
بندی و دامنه خمیرایی بر اساس بافت و های دانهبدست آمده از آزمایش

توان به این نتیجه رسید که خاک منطقه مورد مطالعه بر اندازه مصالح می
 .گیردقرار می CLبندی متحد خاک در گروه طبق سیستم طبقه

 
 فرشته کوی خاک نمونه بندیطبقه -4 جدول

 

 افزارپارامترهای ورودی نرم -5جدول 

 
 سربارگسترده متر با 15به طول  خاک در سطحی نواری پی یک

 شود. بااعمال می پی روی بر مربع متر بر کیلونیوتن 70 بار معادل
 ، برای ساختمان پنج طبقه مقاله در شده ایجاد مدل ابعاد به توجه
با توجه به افزایش  شده سازیمدل گرفت. نمونه قرار تحلیل مورد
تر الیه با درنظرگرفتن سه م سهبندی ژئوگرید در خاک زیر پی تا الیه
کمتری در نقطه میانی زیر پی  زدگی آن از کناره پی نشستبیرون

شاهد خواهد بود. المان م ل ی برای آنالیز استاتیکی و دینامیکی در 
 نظر گرفته شده است.

 

 
 

 بندی به همراه نحوه المان نمای کلی مدل در تحلیل عددی -7شکل 
 
 

شکل  جنس

 چشمه
 واحد وزن

  gr/m)(2سطح

 ضخامت

(mm) 

ها ابعاد روزنه
(mm) 

 25/5× 4/5 2/1 7/286 مربع پلی اتیلن

مدل  مشخصات

 رفتاری

EA 
سختی 

 محوری

EI 
سختی 

 خمشی

d 

 قطر

w 
 وزن

 2×610 االستیک شمع
  KN/m 

8000 

/m2KN/m 
762 0 

 CL (USCS)   نشانه گروه:

 رس با خاصیت خمیری پایین گروه:نام 

 واحد الیه رس نام پارامتر ها

مدل نرم   مدل رفتاری

 شونده خزشی
 

- 

  زهکشی شده  رفتار مصالح

 unsat 18 3/mNk وزن مخصوص خشک

 sat 19 3kN/m وزن مخصوص مرطوب

 xk 6-10 m/day ضریب نفوذپذیری افقی

 yk 6-10 m/day ضریب نفوذپذیری قائم

 - درجهф 26 زاویه اصطکاک

 c 10 2m/kN چسبندگی

 - درجه ψ 3 زاویه اتساع

 - cC 0.034 شاخص فشردگی

 - sC 0.0017 شاخص تراکم پذیری

 - e 0.5 تخلخل

nc ضریب تنش جانبی
0K 0.38 - 

 - OCR 1 نسبت پیش تحکیمی

 - 0K 0.56 ضریب تنش جانبی
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 توزیع نشست قائم در شرایت استاتیکی برای یک الیه ژئوگرید -8شکل 

 
 ریدالیه ژئوگ دوتوزیع نشست قائم در شرایت استاتیکی برای  -9شکل 

 
 وگریدالیه ژئ سهتوزیع نشست قائم در شرایت استاتیکی برای  -10شکل 

 
 شمعتوزیع نشست قائم در شرایت استاتیکی برای گروه  -11شکل 

 
 ریدبرای یک الیه ژئوگ دینامیکیتوزیع نشست قائم در شرایت  -12شکل 

 

 
 توزیع نشست قائم در شرایت دینامیکی برای دو الیه ژئوگرید -13شکل 

 
 توزیع نشست قائم در شرایت دینامیکی برای سه الیه ژئوگرید -14شکل 

 
 شمعتوزیع نشست قائم در شرایت دینامیکی برای گروه  -15شکل 

 
 نتایج و بحث -6

را  قائم در مدت زمان سی روز ( تغییرات نشست تحکیمی 16شکل )
 نمودار که بر اساس این دهد. درمی نشان بندی ژئوگریددر حضور الیه

زمان برحسب روز و محور  x محور تحلیل استاتیکی صورت گرفته

y شکل  به توجه با. باشددهنده نشست قائم بر حسب متر مینشان

برای نشست قائم در  شده تغییرات محاسبهاست که  مشخص (16)
برای مدل دو الیه ژئوگرید در شرایت تحلیل   مدت زمان سی روز

 دینامیکی و تحلیل استاتیکی کمترین میزان را دارا بوده است.
مشاهده شده است  cm4.17   برابراُمین روز نشستی بطوریکه در سی

ژئوگریدها و  فاصله شدن کمتر با که گرددمی حاصل نتیجه این و
 کمتر نیز تحکیمی پی نشست و جابجایی افزایش دو الیه ژئوگرید

 خواهد بود.
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ی در پ تحلیل استاتیکیزمان در شرایت  -اثر تغییرات نشست  -16شکل 

 شونده خزشی تابع زمانمدل رفتاری نرم
 

پی و ای شرایطی که تحلیل لرزه در مدل چهار برای آنالیز نتایج
نشان داده  (17بارگذاری دینامیکی انجام گرفته است نیز در شکل )

سازی برای یک، دو، سه الیه ژئوگرید و یک گروه اند.  نتایج مدلشده
 باشد.شمع به شرح زیر می

 

ای پی در لرزهتحلیل زمان در شرایت  -اثر تغییرات نشست  -17شکل 
 شونده خزشی تابع زمانمدل رفتاری نرم

 

اولیه تابع زمان تحکیم  نموداری نتایجه از مدآست دبه ت طالعاا با
ض ریبا فرا الی به علت تحکیم ثانویه حتمانشست ت محاسباان میتو
 برای یافتهتحکیمپیش یهارس در. داد منجاا  یبعد یک تحکیم

c+ Δp ≤ p 0p یی اصحر اتتغییرe  مقابلدر log p هد اخت خواد متدا در
ه مایشگادرآز برگشت منحنی شیب ویمسا تقریباً آن شیب که دبو
 نامیده تورم نشانه  sC برگشت منحنی شیب (18طبق شکل ) ست.ا

 از کوچکترای مالحظه ( به صورت قابل1که مطابق رابطه )شود می
ه یگاهی بیمایشآزنتایج از  توانمیمعموالً که  ستاگی دنشانه فشر

 .آوردتیسد

 

 
تحکیم  تغییرر و یش باافزا تحت log tمقابل در  eات تغییر-18شکل 

 ثانویه

 
 

 (1                          )                    𝑐𝑐 =
1

5
 𝑡𝑜 

1

10
𝐶𝑠    

رابطه شماره  میزان تحکیم ثانویه با توجه به نشست درازمدت بصورت
 گردد.                    ( محاسبه می3( و )2)

       

 (2)                                     Ss=C’α H log H× (t2

t1
)      

(3 )                                           Cα
' =cα∕(1+ep)       

، H و لیهاوتحکیم ی نتهاانسیییبت تخلخیییل در  ،p eدر آن کیییه
تحکییم ثانوییه از ییک روز تیا سیی      باشید.  می ضخامت الیه رسی

تخلخیل اولییه     e = 0.50دهید. مقیدار   روز بعد از اعمال بیار ر  میی  
نشسییت . کییل ]9[باشییدمییی 2.99aC =و میییزان تحکیییم ثانویییه 

تحکیمی بعید از سیی روز بیه شیرح زییر خواهید شید. محاسیبات         
( بییه 3ای بییرای شییکل شییماره ) تیینش مییوثر و فشییار آب حفییره 

ترتییب بیرای ییک و دو الییه رس همگین انجیام میورد محاسیبه         
پییس از تعیییین تیینش مییوثر بییرای دو الیییه   قییرار گرفتییه اسییت.

شیود  تغییرات نسیبت تخلخیل و تحکییم اولییه بدسیت  آورده میی      
نشسیت تحکییم ثانوییه قیائم بیرای       .آمده اسیت  (6که در جدول )

خاک مورد نظر بیا در نظیر گیرفتن سیی روز زمیان نشسیت طبیق        
نشسیت تحکییم ثانوییه )نشسیت قیائم(       آیید. ( بدست می6جدول )

 باشد. می  cm  4.98در سی اُمین روز به میزان

 
 یهیک ال درزمان ناشی از آرایش ژئوگریدها  -تغییرات نشست  -19شکل 

 ژئوگرید
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 در دو الیهزمان ناشی از آرایش ژئوگریدها  -تغییرات نشست  -20شکل 

 ژئوگرید

 

 
ه در سه الیاز آرایش ژئوگریدها زمان ناشی  -ت تغییرات نشس  -21شکل 

 ژئوگرید

 

 
دار در شرایت های شمعت زمان در پیمنحنی تغییرات نشس -22شکل 

 تحلیل دینامیکی

 
 

 
 محاسبات دستی انجام گرفته برای نشست تحکیمی -6جدول

 پارامتر نماد معادله مربوطه مقدار

124 

kpa  𝛾𝑑 × ℎ1 
σ

𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝐴)  تنش

قائم در 

 Aنقطه 

0 - (A)U 

فشار آب 

ای حفره

در نقطه 
A 

352 

kpa 
σvertical (A)+ 

( γsat×h2) 
σ

𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝐵)
 

تنش 

قائم در 

 Bنقطه 

120 

kpa 𝛾𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ×  ℎ2 (B)U 

فشار آب 

ای حفره

در نقطه 
B 

232 

kpa σ
vertical (B)

-U(B) σ
𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝐵) 

تنش 

موثر کل 

 هاالیه

_2.33 
e0-Cc [ log (p0+ ∆p ) 

- log p0] ∆e 
تغییرات 

 تخلخل

2.24 -  𝐶′
𝑎 

نشست 

تحکیم 

 اولیه

4.98 Ca' H log (
t2

t1
( vS 

نشست 

تحکیم 

 ثانویه

 
 گیری کلینتیجه -7

 افزارنرم که دهدمی نشان هاسازیمدل نتایج بررسی -1
 و هاپی مناسب سازیمدل توانایی PLAXIS محدود اجزای

 ارائه در مناسب ابزاری عنوان به تواندمی و داشته نشست پی
خاک در هاپی بارگیری افزایش و تقویت در مناسب راهکاری

 .گیرد قرار استفاده رسی مورد های
ستفاده از ژئوگریدها در خاک زیر پی، با در نظر گرفتن ا -2

واند به عنوان یک روش تها میطول ژئوگریدها و تعداد الیه
مطمئن برای ت بیت خاک زیر پی باشد و احتماال بتواند به عنوان 

 .یک جایگزین مناسب برای شمع قرار گیرد
احداث ژئوگریدها با آرایش سه الیه در خاک زیر پی به  -3
 تر خواهد بود.حاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفهل
علت وقوع روانگرایی ای و سیلتی بههای ماسهدر خاک -4

تر خواهد بود و گاهی ممکن است از یک نشست زیر پی بیش
 متر نیز تجاوز کند.

ای های دانهبر اساس مدل عددی احداث ژئوگرید در خاک -5

برای  این خود دلیلی تواند جلوی نشست ژئوگرید را بگیرد.نمی

. شدباای میدانه درگیر نشدن ژئوگرید و اندرکنش آن با خاک
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 ایهای دانهتوان از ت بیت به روش ژئوگرید در خاکلذا نمی
 استفاده نمود.

 ژئوگریدها در زیر پی تا دو الیه، بندیالیه میزان با افزایش -6
 پی همچنین پایداری و جابجایی تا حدودی کمتر و نشست
 شود.می تربیش
بندی ژئوگرید موجب افزایش قابل توجه در افزایش الیه -7

 گردد.ظرفیت باربری پی نواری می
بهسییازی خییاک سسییت و ضییعیف بییا جییایگزینی عمقییی   -8

مشییخص از ژئوگرییید دو طرفییه در زیییر پییی، باعییث افییزایش 
 پایداری و بهبود ظرفیت باربری خواهد شد.

 

 مراجع -8
 های مقاوم خاک مسلح،پلیمر و سازه(، 1376) ع، آخوندی، -1

 .انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
امکان (، 1378) ز، گواشیری، م، اکبری، ع، حداد، غ، شفابخش، -2

 و بررسی موردی آن سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک
 .1در جاده گلستان، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 

(، مروری 1396خیری، مهدی، داوودی، سعید، )فرد، م، . عاطفی3
 21های ت بیت خاک، صفحه ترین روشاجمالی بر مهم

(، مقاوم سازی 1393موسوی، ا، سعیدی، اس، ملکی، ا، ) -4
خاکریزهای خاکی با مقاومت ضعیف با استفاده از ژئوگریدها، سومین 
 کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سمنان،

 .2ایران، صفحه 

 روی ارزیابی رفتار باربری پی های نواری بر(، 1394) م، حسینی، -5
ماره ش ،شریف مجله علمی پژوهشی خاک الیه ای مسلح با ژئوگرید،

 .2دوره  ،1

6- Maltaseva ,T., Saltanova ,T., Chernykh, A ., 

Modelling a reinforced sandy pile rheology when 

reacting with water saturated ground, 15th 

international scientific confrence, 2016, No 165, 

pp 840-844. 

های (، تعیین ظرفیت باربری پی1394شیردل،م، قنبری، ع، ) -7
نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی، مجله 

 .58-45، صفحه 27-2، دوره 1ی مهندسی عمران شریف، شماره
(، آموزش جامع 1385بهپورگوهری م، روحی مهر ا، وفایی پور ر، ) -8

 .86- 71پلکسیس، انتشارات فروزش، صفحه 
(، مکانیک خاک و پی، ترجمه اردشیر اطبایی، 1379داس ب، ) -9

 جلد دوم، دانشگاه تهران.
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Abstract:     

Geogrid as reinforcement in the present, can solve the problems with the  

construction of heavy structures and embankments on weak soils without need 

for piling or excavation operations. This is done by placing geogrid on weak 

soils Between them at appropriate distances then cut the failure surfaces This 

article is about geotechnical information of weak soil of Fereshteh street in 

Tabriz city. in the present study, two sides geogrid is widely used and parallel 

under foundation with burst zero, one, two, three and four meters. In the 

PLAXIS modeling software, model has been designed for statically and 

dynamically or seismic analysis and their behavior has been compared. 

according to the results by Construction of two layers of geogrid vertical 

settlement for this soil has been 4.30 centimeters in thirty days. Which has the 

lowest amount compared to other layers in this case this can help in preventing 

long-term soils settlement. This result can be used for the lands which there is 

no limit on the adjacent Residential structures to a radius of three meters. 

Keywords: Geogrid, Reinforcement, Modeling, PLAXIS, Dynamic analysis, 

Settlement  
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