
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


هاي مقاومت برشی فصل مشترك خاك رسی ارزیابی تاثیر درصد رطوبت بر پارامتر
ژئوگرید-تثبیت شده با آهک

نازنین محبوبی مطلق
دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی

nnazaninmahbubimotlagh@gmail.com

احمد رضا محبوبی اردکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ar_mahboubi@yahoo.com

چکیده 

دار وجود دارد. از جمله هاي مسئلههاي گوناگونی براي اصالح و بهبود مشخصات فنی خاكروش
هایی با مقاومت کششی توان به تثبیت با مواد افزودنی و تسلیح با المانها میهاي بهسازي خاكتکنیک

. اضافه رود، آهک استهاي ریزدانه به کار میخاكیکی از مهمترین موادي که براي تثبیتباال اشاره کرد. 
- گردد که منجر به بهبود خواص اولیه خاك میهایی میکردن آهک به خاك رس سبب انجام واکنش

ها به خوبی هاي مهندسی انواع مختلف خاكها براي بهبود ویژگیشوند. امـروزه اسـتفاده از ژئوسینتتیک
هاي درشت دانه بوده و تحقیقـات و ر گذشته محدود به خاكپذیرفته شده است. اکثر مطالعات د

هاي چسبنده مطالعـات انـدکی در خصـوص امکـان پـذیري و مزایاي استفاده از مسلح کننده در خاك
ها هاي ریزدانه و همچنین تسلیح این خاكانجام یافته است. با توجه به اثرات مثبت افزودن آهک به خاك

هاي ریزدانه را هاي مهندسی خاكها احتماال بتواند کاربردی اثرات توام این روشتوسط ژئوسنتتیک، بررس
- هاي مقاومت برشی فصل مشترك خاك تثبیت شده با آهکتر نماید. به منظور ارزیابی پارامترگسترده

درصد رطوبت ،گردد. از آنجایی که تغییرات فصلیژئوسنتتیک از آزمایش برش مستقیم استفاده می
ژئوگرید تاثیر - هاي مقاومت برشی فصل مشترك خاكدهد و این تغییرات در پارامترها را تغییر میخاك

هاي مختلف آهک و مسلح هاي تثبیت شده با درصدگذار است، لذا آزمایش برش مستقیم بر روي نمونه
نتایج نشان داد باالتر از آن انجام شد. رطوبتیشده با ژئوگرید در دو حالت درصد رطوبت بهینه و درصد

هاي تثبیت و تسلیح شده و بازده هاي موثر، مقاومت برشی نمونهکه افزایش رطوبت منجر به کاهش تنش
.گرددمسلح سازي می

هاي مقاومت برشی، خاك رس، آهک، ژئوگریدپارامتر، درصد رطوبتواژگان کلیدي: 
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مقدمه  

ها مواجه ها با این نوع خاكن ژئوتکنیک در بسیاري از پروژهخاك رسی در اکثر نقاط کشور یافت می شود و مهندسی
باشد. تثبیت گیرد، استفاده از آهک میهایی که براي بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاك رس انجام میاز جمله روشهستند. 

وبت بهینه و خاك رس به وسیله آهک به معناي ترکیب و مخلوط کردن آهک به صورت هیدروکسید کلسیم با خاك رس با رط
.متراکم کردن این مخلوط است

واکنش بلند - 2واکنش کوتاه مدت و -1دهد: شود، دو دسته واکنش رخ میزمانی که آهک به خاك مرطوب اضافه می
هاي هاي بلند مدت شامل واکنشو کربناسیون بوده و واکنش1هاي کوتاه مدت شامل تبادل کاتیونی، لخته شدنمدت. واکنش

- هاي مختلف جمع شده در سطح خاك اتفاق میباشد. تبادل کاتیونی بین یون کلسیم آهک و کاتیونو مقاومتی میپوزوالنی 

ها یعنی نامند؛ اما دسته دوم واکنششوند که این روند را لخته شدن میافتد و در نتیجه آن ذرات رس به یکدیگر نزدیکتر می
)1393. (اسکندري و هدهدي، شوندهاي رسی مین مقاومت خاكهاي بلند مدت (پوزوالنی)، موجب باال رفتواکنش

باشد و این در حالی به دلیل وجود چسبندگی در بین ذرات رس میعمدتاها مقاومت برشی ایجاد شده در ساختار رس
هر عاملی ، اصطکاك بین ذرات است؛ بنابراین دانههاي درشتاست که عامل به وجود آورنده مقاومت برشی در ساختار خاك

هاي مقاومت برشی گردد که به دلیل تغییراتی که در تواند باعث تغییر در پارامترکه باعث تغییر در ساختار ذرات رسی شود، می
هاي مقاومت برشی توان انتظار داشت که در پارامترآید، میهاي خاك رس به دلیل اضافه نمودن آهک به وجود میساختار کانی

هاي آزمایشگاهی روي خاك رس تثبیت شده با آهک نشان دادند در صورتیکه بیافتد. محققین با بررسیتغییر محسوسی اتفاق
تواند افزایش یابد؛ حتی اگر درصد رطوبت خاك باالتر از آوري کافی فراهم گردد، مقاومت برشی میآهک مورد نیاز و زمان عمل

)1394. (تائبی و همکاران، حد روانی خاك رس باشد
باعث کاهش پتانسیل تورم، حد روانی، شاخص خمیري و وزن مخصوص خشک حداکثر و به خاك رسی کردن آهک اضافه 

)Croft, 1996(.شودافزایش میزان رطوبت بهینه، حد انقباض و مقاومت می

در مشخص شده است، 1آید اما چنانچه در شکل که در درصد رطوبت کمتر، مقاومت برشی بیشتري به دستدانیممی
% بیشتر از رطوبت بهینه خاك بدون آهک است، حداکثر مقاومت به دست آمده است.(تائبی و 5/0% که حدود 13طوبت ر

) در حقیقت بر اثر افزودن رطوبت به خاك بدون آهک، به دلیل ایجاد روغن کاري بین ذرات مقاومت برشی تا 1394همکاران، 
تثبیت شده با آهک نیز همین رفتار وجود دارد با این تفاوت . براي خاك یابدحدي افزایش و با افزودن بیشتر رطوبت کاهش می

گردد.و پوزوالنی میهاي هیدراتاسیون که مقداري از رطوبت، صرف انجام واکنش
پذیري، در تحقیق حاضر تثبیت با آهک و هاي تثبیت شده با آهک و افزایش شکلبه منظور بهبود رفتار شکننده خاك

به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته است.تسلیح با ژئوگرید
اي داشته هاي خاکی افزایش قابل مالحظهها) در سازههاي پلیمري (ژئوسنتتیکامروزه میزان استفاده از مسلح کننده

ده از باشد. هدف اصلی استفاها میها در پروژههاي اقتصادي و زیست محیطی این نوع مسلح کنندهاست؛ این امر به جهت مزیت
ها در مقایسه این محصوالت، اجراي سریعتر، خزش کم در دراز مدت، استفاده از حداقل نیروي انسانی و همچنین کاهش هزینه

کند که در آن ها به عنوان عناصر تسلیح در خاك، محیط مرکبی ایجاد می. استفاده از ژئوسنتتیکاستهاي سنتی با روش
هاي کششی را دارند و درگیري عناصر تسلیح با عناصر تسلیح نیز وظیفه تحمل تنشهاي فشاري را تحمل کرده وخاك، تنش

گردد. مکانیزم عمل انتقال تنش مبنی بر اندرکنش بین خاك و المان پذیري مجموعه میخاك موجب افزایش مقاومت و شکل

1 flocculate
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هاي هاي خاك مسلح، تعیین پارامترباشد. بر این اساس یکی از مسائل مهم و اساسی در تحلیل و طراحی سازهتسلیح می
.ژئوسنتتیک است–اصطکاکی اندرکنش خاك

هاي آهک مختلفآوري متفاوت و درصدهاي عملدرصد رطوبت براي زمان-مقاومت برشی-1شکل 

.ژئوسنتتیک از آزمایش برش مستقیم استفاده کردند-هاي اندرکنش خاكبسیاري از محققین براي مطالعه پارامتر
(Bergado et al., 1995 - Lee and Manjunath, 2000 - Coronel, 2006 – Abu Farsakh et al., 2007)

ها ها، توزیع دانهها (چگالی، شکل و اندازه دانهبه خواص فیزیکی و مکانیکی خاكژئوسنتتیک-مکانیزم فصل مشترك خاك
,Lopes).ها) بستگی داردشکل و هندسه ژئوسنتتیکقاومت کششی، ها (مو درصد رطوبت) و خواص مکانیکی ژئوسنتتیک

2002)
مسلح در مکانیزم برش مستقیم، مقاومت برشی کل ناشی از مقاومت برشی سطح تماس مسلح کننده و خاك در صفحه

دي تاثیرگذار باشد. همچنین اعضاي متقاطع عرضی تا حدوهاي باز ژئوگرید میکننده و مقاومت برشی خاك با خاك در چشمه
)Farrag and Griffin, 1993(. نمایدتولید می1بوده و مقداري مقاومت باربري

دهد مقاومت برشی به دست آمده از ) را بیان کردند که نشان می1رابطه (2009و همکاران در سال Liuدر همین راستا، 
-رید، مقاومت اصطکاکی فصل مشترك خاكهاي باز ژئوگآزمایش برش مستقیم ترکیبی از مقاومت برشی خاك در چشمه

)Liu et al., 2009(. هاي عرضی استژئوگرید و مقاومت باربري ایجاد شده توسط نوار

)1(FDST = ( AT – ALG – ATG)τ soil + ( ALG + ATG)τs-g + FB

ت اعضاي طولی : مساحALG: مساحت کل جعبه برش؛ ATمقاومت برشی کل در آزمایش برش مستقیم؛ :FDSTکه در آن 
مقاومت برشی سطح تماس ژئوگرید با خاك و : s-gτ: مقاومت برشی خاك؛ τsoil: مساحت اعضاي عرضی ژئوگرید؛ ATGژئوگرید؛ 

FBها به این نتیجه هاي عرضی است. آنها با انجام آزمایش برش روي انواع مختلف خاك: مقاومت باربري ایجاد شده توسط نوار
-میلیمتر براي خاك7*7هاي هاي متقاطع عرضی ژئوگرید با ابعاد چشمهري ایجاد شده توسط المانرسیدند که مقاومت بارب

.هاي ریزدانه بیش از درشت دانه است

1 Bearing resistance
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) نیز براي تعیین سهم مقاومت باربري ناشی از اعضاي متقاطع عرضی ژئوگرید در مقاومت برش 1390عبدي و ارجمند (
ي آزمایش با اعضا متقاطع عرضی و یکسري دیگر با حذف اعضا متقاطع عرضی انجام اي، یکسرمستقیم کل براي خاك ماسه

ژئوگرید در طراحی -هاي انجام شده، الزم است در محاسبه مقاومت برشی سطح تماس خاكبر اساس نتایج آزمایش. دادند
)1390(عبدي و ارجمند، هاي خاك مسلح، سهم اعضاي متقاطع عرضی نیز منظور شود.سازه

فیتعرچسبندههايخاكيبرا2رابطه صورتبه) 3، بازده مسلح سازي2(ضریب اتصال1اندرکنشبیضرنامبهيرامترپا
)Cowell and Sprague, 1993(شده است. 

)2(Ci = (Ca+ σn tanδ)/(C+ σn tanΦ )

δ:تنش نرمال در صفحه برش؛σn:ژئوسنتتیک؛- اكچسبندگی فصل مشترك خ: Ca؛ : ضریب اندرکنشCiکه در آن
است.: زاویه اصطکاك داخلی خاكΦو: چسبندگی خاكCژئوسنتتیک؛ –زاویه اصطکاك فصل مشترك خاك 

مشتركفصلیبرشمقاومتواستکیژئوسنتتوخاكنیبکارآمدیچسبندگانگریبواحدازشیباندرکنشبیضر
نیبفیضعیچسبندگ5/0ازکمتراندرکنشبیضرنیهمچن.باشدیمخاكیبرشاومتمقازشتریبکنندهمسلح- خاك
Tatlisoz(. دهدیمنشانراکیژئوسنتتهیالدرشکستایکیژئوسنتتوخاك et al., 1998(

Abu-Farsakh) روي تاثیر درصد رطوبت و چگالی خشک روي اندرکنش خاك چسبنده) 2007و همکاران–
ها پیشنهاد دادند که استفاده از آن.اي انجام دادندفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس مطالعهژئوسنتتیک با است

با تر است؛ زیرا % بیش از درصد رطوبت بهینه، منطقی2% وزن مخصوص خشک حداکثر و 95هاي فصل مشترك در پارامتر
)Abu-Farsakh et al., 2007(. ابدیهاي موثر موثر و مقاومت برشی کاهش می، تنشافزایش درصد رطوبت

Mitchel و همکاران از آزمایش برش مستقیم براي ارزیابی تاثیر تر و خشک بودن فصل مشترك روي مقاومت اصطکاکی
و خاك HDPEو خاك رس متراکم شده استفاده کردند. آنها دریافتند که مقاومت برشی فصل مشترك HDPEبین سطح 

کیلوپاسکال است و هنگامیکه رس در 8/95راکم شده در درصد رطوبت بهینه قرار دارد حدود رس هنگامیکه رس در حالت مت
)Mitchell et al., 1990(د. یابکیلوپاسکال تقلیل می1/43حالت اشباع باشد، به 

. گرددهاي چسبنده مسلح شده با ژئوگرید افزایش درصد رطوبت منجر به کاهش مقاومت بیرون کشش میدر خاك
)Farrag, 1995(

مصالح

ها از خاك رسی منطقه جنوب تهران استفاده شده است. نمودار دانه بندي و سایر مشخصات فیزیکی و براي انجام آزمایش
ارائه شده است. 1و جدول 2مربوطه تعیین گردیده، در شکل ASTMهاي مکانیکی آن که بر اساس استاندارد

1 Interaction coefficient
2 Bond coefficient
3 Reinforcement efficiency
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كنمودار دانه بندي خا-2شکل 

مشخصات خاك-1جدول 
مقداراستاندارد مربوطهمشخصات

ASTM D-43183/28حد روانی (%)
ASTM D-431817حد خمیري (%)

ASTM D-43183/11دامنه خمیري (%)
GsASTM D-8545862/2

kN/m3(ASTM D-6983/18وزن مخصوص خشک حداکثر (
ASTM D-6983/15درصد رطوبت بهینه (%)

*)kPaندگی (چسب
ASTM D-30805/27

*)ᵒزاویه اصطکاك داخلی (
ASTM D-30808/24

طبقه خاك
ASTM D-2487CL

ASTM D-3282A-6

*الزم به ذکر است که چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی خاك به کمک آزمایش برش مستقیم به دست آمده است.

بیان شده است.2اك در جدول خصوصیات ژئوگرید مورد استفاده به منظور تسلیح خ

مشخصات ژئوگرید-2جدول 

مقاومت کششی )mmاندازه چشمه ها (نوع ژئوگرید
)kN/m(

ازیاد طول در مقاومت کششی 
مشخصه (%)

41011*4دو محوره
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بق مطا3دول آهک مورد استفاده از شرکت پترو کیمیاي آکام تهیه شده که مشخصات اجزاي تشکیل دهنده آن در ج
اعالم شرکت آمده است.

مشخصات آهک-3جدول 
H2OCO2P2O5SO3MgOAl2O3Fe2O3SiO2CaOعناصر

درصد وزنی4/222/2-45/04/02/01/05/08/72

روش آزمایش

آزمایش تراکم
، ASTM D-698تاندارد مطابق با اسهاي برش مستقیم، با انجام آزمایش تراکم استانداردقبل از اقدام به انجام آزمایش

نتایج آزمایش . هاي مختلف آهک به دست آمددرصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر براي مخلوط خاك با درصد
آورده شده است.4در جدول 

نتایج آزمایش تراکم استاندارد-4جدول 
)kN/m3وزن مخصوص خشک حداکثر (درصد رطوبت بهینه (%)ترکیب

3/1583/1خاك رس

1876/1% آهک2خاك رس + 

5/1874/1% آهک4خاك رس + 

1972/1% آهک6خاك رس + 

آزمایش برش مستقیم
استفاده ASTM D-5321از آزمایش برش مستقیم مطابق با استاندارد سنتتیکژئو-به منظور بررسی اندرکنش خاك

شده است.
ساعت در گرمخانه قرار گرفت. پس 24به برش توزین و به مدت ابتدا مقدار مورد نیاز خاك رس و آهک به ازاي حجم جع

) با رطوبت بهینه به دست آمده از آزمایش تراکم استاندارد 6و 4، 2، 0هاياز این مدت، خاك رس خشک با آهک (در درصد
تا رسیدن به وزن مخلوط شد. نیمی از مخلوط در نیم جعبه تحتانی برش ریخته و به خوبی آهک)، - (متناظر با هر ترکیب خاك

هاي تحتانی و فوقانی جعبه قرار مخصوص خشک حداکثر خود متراکم گردید. سپس المان مسلح کننده در مرز مشترك بخش
هاي آهک متراکم شد. سپس نمونه- اكگرفت. در نهایت نیم جعبه فوقانی نیز مانند نیم جعبه تحتانی با نصف دیگر مخلوط خ

روز در کیسه پالستیکی قرار گرفت. پس از سپري 7آوريعملهت حفظ رطوبت در زمانتهیه شده از قالب خارج شده و ج
.انجام شد400و kPa100 ،200و بار عموديmm/min1ها، آزمایش برش مستقیم با سرعت مذکور براي نمونهشدن زمان

روز (نحوه نمونه سازي و 7آوري در عملها و، پس از تهیه نمونهاز بهینهها در درصد رطوبت باالتربه منظور تهیه نمونه
با سرعت و بارهاي عمودي ذکر روز در آب قرار گرفت و سپس آزمایش برش مستقیم1آوري مانند قبل است)، به مدت عمل
ها انجام شد.روي نمونهشده
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نتایج
روزه در شرایط 7آوري عملهاي مختلف آهک در زمانهاي پوش گسیختگی مربوط به خاك تثبیت شده با درصدنمودار

هاي متقاطع عرضی آن در درصد رطوبت بهینه و درصدغیر مسلح، مسلح شده با ژئوگرید و مسلح شده با ژئوگرید بدون المان
نشان داده شده است.8الی 3هاي باالتر از آن در شکلرطوبت

در درصد رطوبت بهینهسلحو غیر مهاي مختلف آهکپوش گسیختگی خاك تثبیت شده با درصد-3شکل 

در درصد رطوبت باالتر از بهینهو غیر مسلح هاي مختلف آهک پوش گسیختگی خاك تثبیت شده با درصد-4شکل 
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در درصد رطوبت بهینه و مسلح شده با ژئوگرید هاي مختلف آهک پوش گسیختگی خاك تثبیت شده با درصد-5شکل 

در درصد رطوبت باالتر از بهینه و مسلح شده با ژئوگرید هاي مختلف آهک تثبیت شده با درصدپوش گسیختگی خاك -6شکل 
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در درصد هاي متقاطع عرضی و مسلح شده با ژئوگرید بدون المانهاي مختلف آهک پوش گسیختگی خاك تثبیت شده با درصد-7شکل 
رطوبت بهینه 

در درصد هاي متقاطع عرضی و مسلح شده با ژئوگرید بدون المانهاي مختلف آهک پوش گسیختگی خاك تثبیت شده با درصد-8شکل 
رطوبت باالتر از بهینه 

بحث 

تاثیر آهک

% آهک به دست آمده و4هاي تثبیت شده با شود که حداکثر مقاومت برشی در نمونههاي فوق نتیجه میبا توجه به نمودار
خشکخاكوزنیدرصد4آزمایش،موردخاكتثبیتبرايدرصد بهینه این نوع آهککهاستمطلباینبیانگرموضوعینا
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Locat–1394. (تائبی و همکاران، استشدهاشارهبهینهآهکدرصدبهنیزقبلیهايپژوهشدراست. شایان ذکر است که

(et al.,1990در صورت بطوریکهگردد؛میبیشینهبرشیمقاومتآندرکهداردوجودز آهکبهینه اوزنیبنابراین یک درصد
نه تنها افزایش مقاومت به همراه ندارد بهینه، به دلیل اشباع شدن مخلوط از آهک،وزنیدرصدازبیشخاكبهآهکافزودن

کرد. یرسی بررسخاكذراتباآهکشعلت این پدیده را باید در مکانیزم واکن.شدخواهدنیزمقاومتکاهشبهمنجربلکه
هاي سیلیسیم شود. یونهاي کلسیم و هیدروکسید تجزیه میآهک پس از اضافه شدن به خاك مرطوب به یونبدین صورت که 

هاي رس با یون هیدروکسید و کلسیم آهک ترکیب شده و سیلیکات ها و آلومیناتو آلومینیوم حاصله از حل شدن سیلیکات
دهد که موجب سیمانته شدن و افزایش مقاومت ) را تشکیل میCAHوCSHه و آلومینات کلسیم هیدراته (کلسیم هیدرات

ها تابع زمان بوده و تا هنگامی که سیلیکات کلسیم هیدراته و آلومینات کلسیم هیدراته موجود باشند، گردد. این واکنشمی
- آهک می- یمانی گسترش یافته و موجب افزایش مقاومت مخلوط خاكها، تولید ترکیبات سیابد. در نتیجه این واکنشادامه می

-بلند مدت ناشی از واکنشمقاومتوکاتیونیتبادلهايواکنشازناشیآهکباشدهتثبیتخاكکوتاه مدتگردد. مقاومت

هاي لیل انجام واکنشرسی به دهايحداکثر تغییرات در کانیبهینه،درصدحدتاخاكبهآهکافزودنهاي پوزوالنی است. با
-شود و همین موضوع باعث افزایش زاویه اصطکاك و به تبع آن افزایش مقاومت برشی میسیمانتاسیون و پوزوالنی ایجاد می

-1گردد. کاهش مقاومت در اثر افزودن آهک به خاك بیش از درصد وزنی بهینه به یکی از دالیل زیر ممکن است رخ دهد: 
به سختی منتشر شدن محلول آب و آهک - 2ها در طول واکنش و نی به علت اتمام واکنش دهندهمتوقف شدن واکنش پوزوال

در بافت سیمانته شده خاك.

(ژئوگرید) تاثیر عامل تسلیح

-اهم شدن نیروي کششی ناشی از مسلحها باعث افزایش نیروي مقاوم در توده خاك به دلیل فرگیري مسلح کنندهبه کار

رشکلییتغجادیاباخاك مسلح مرکبطیمحبرشدهاعماليفشارهايتنشبدین صورت که )Abiera, 1991(شود.کننده می
موجبهاتنشنیاالعملعکس.گرددمیالمانوخاكمشتركفصلدریبرشيهاج تنشیبسسببتسلیح هايالماندر

که مطابق با شدهستمیسيریپذشکلی و شبرمقاومتشیافزاباعثدهیپدنیا.شودیمالماندریکششيهاتنشجادیا
-هاي رسنمونهدر واقع) است.Bergado et al.,1993-1390نتایج به دست آمده توسط سایر محققین (عبدي و ارجمند، 

دهد ؛ زیرا تسلیح هاي قائم مشابه از خود نشان میهاي رس مقاومت برشی بیشتري را تحت تنشژئوگرید در مقایسه با نمونه
ها و کند که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانههاي خاك را محدود میژئوگرید حرکت دانهبا 

گردد.بنابراین افزایش مقاومت مجموعه خاك مسلح می

ژئوسنتتیک- ارزیابی پارامترهاي فصل مشترك خاك تثبیت شده

اومت برشی کل خاك مسلح شده با ژئوگرید از مقاومت خاك با همانطور که قبال ذکر شد، در مکانیزم برش مستقیم، مق
خاك و مسلح کننده و مقاومت باربري توسعه در فصل مشتركهاي باز ژئوگرید، مقاومت اصطکاکی بسیج شدهخاك در چشمه

هاي بدون المانهاي مسلح شده با ژئوگرید با و شود. تفاضل بین مقاومت برشی نمونههاي عرضی حاصل مییافته در بین المان
هاي فوق، مقاومت و نمودار1کند. با توجه به رابطه متقاطع عرضی، میزان سهم این اعضا در مقاومت برشی کل را مشخص می

ترسیم شده است.10و 9هاي ژئوگرید محاسبه و در شکل-اصطکاکی بسیج شده در فصل مشترك خاك تثبیت شده
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در درصد رطوبت بهینهژئوگرید- هاي مختلف آهک درفصل مشترك خاك تثبیت شده با درصدمقاومت اصطکاکی بسیج شده -9شکل 

در درصد رطوبت ژئوگرید-هاي مختلف آهک مقاومت اصطکاکی بسیج شده درفصل مشترك خاك تثبیت شده با درصد-10شکل 
باالتر از بهینه

در درصد رطوبت بهینه و ژئوگرید–هاي مختلف آهک دهاي مقاومت برشی فصل مشترك خاك تثبیت شده با درصپارامتر
آورده شده است.6و5به ترتیب در جدول درصد رطوبت باالتر از آن
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ژئوگرید در درصد رطوبت بهینه-هاي مختلف آهکهاي مقاومت برشی فصل مشترك خاك تثبیت شده با درصدپارامتر-5جدول 
δ (ᵒ)Caدرصد آهک (kPa)

0196/86

21/28299

48/293/396

66/295/319

ژئوگرید در درصد رطوبت باالتر از -هاي مختلف آهک هاي مقاومت برشی فصل مشترك خاك تثبیت شده با درصدپارامتر-6جدول 
بهینه

δ (ᵒ)Caدرصد آهک (kPa)

0163/52

29/224/110

43/235/238

65/232/173

% که به عنوان 4ترك خاك تثبیت شده با آهک و مسلح شده با ژئوگرید با افزایش درصد آهک تا چسبندگی فصل مش
، شود)% آهک ایجاد می4هاي تثبیت شده با بهینه در این پژوهش گزارش شده است (حداکثر مقاومت برشی در نمونهدرصد 

صل مشترك نیز باید گفت که به علت تغییرات یابد و پس از آن روند کاهشی دارد. در مورد زاویه اصطکاك فمیافزایش 
%، زاویه اصطکاك افزایش و پس 4شود، با افزودن آهک تا آهک در ذرات رسی ایجاد می-هاي خاكساختاري که در اثر واکنش

.ماندتقریبا ثابت میاز آن 

هاي تثبیت و تسلیح شدهتاثیر رطوبت بر مقاومت برشی نمونه

-فصل مشترك خاكبرشیتواند باعث ایجاد تغییراتی در مقاومتلی خشک خاك میدر درصد رطوبت و چگاتغییر
بر روي درصد رطوبت و چگالی خشک و این تغییراتتغییرات فصلی وجود دارد ساختگاه،از آنجایی که در .ژئوسنتتیک شود

لح سازي با ژئوسنتتیک در انواع بازده مسمقاومت برشی و ؛ در نتیجه باید چگونگی تغییراتی که در تاثیر گذارندمحلخاك
شود را ارزیابی کرد.ایجاد می)به علت تغییر درصد رطوبت و چگالی خشک(ها خاك

ژئوگرید با افزایش درصد رطوبت -شود که چسبندگی و زاویه اصطکاك فصل مشترك خاكدریافت می6و5از جداول 
و باعث سهولت بخشیدن به حرکت ذرات روي صفحه مسلح آهک را احاطه کرده-، ذرات مخلوط رسزیرا آب؛ یابندکاهش می

.شودمیکننده 
خشک خود در جعبه برش متراکم آهک در حداکثر چگالی-که خاك رس ریزدانه بوده و مخلوط رسبا توجه به اینکه

که در رطوبتی باالتر از توان گفت و فقط میرسیدهبه حالت اشباع نها به مدت یک روز در آب، نمونهاند، لذا با قرارگیريشده
قرار گرفتند.برشرطوبت بهینه خود تحت آزمایش

این )Abu-Farsakh et al., 2007(یابد.هاي موثر و مقاومت برشی کاهش میها، تنشبا افزایش درصد رطوبت در نمونه
اي اضافی در حالت حفرهرطوبت و امکان توسعه فشار آبتواند به علت کاهش در مکش خاك در اثر افزایش درصدکاهش می

هاي چسبنده مسلح شده با ژئوسنتتیک به منظور تقویت ها باشد. در نتیجه در طراحی سیستم خاكنزدیک به اشباع براي رس
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- باید زهکشی اجرا شود. عدم زهکشی مناسب باعث افزایش فشار آب حفره(افزایش بازده مسلح سازي)کردن اثر مسلح سازي

شود.هاي نزدیک به اشباع میش بیشتر در مقاومت برشی فصل مشترك در نمونهاي و در نتیجه کاه

پارامترCi

کاکی (نسبت مقاومت اصط2نشان دهنده بازده فصل مشترك یا بازده مسلح سازي است که به کمک رابطه Ciپارامتر 
هاي ن گردیده و براي کلیه نمونههاي فوق تعییبه مقاومت برشی خاك) و نمودارگریدژئو- بسیج شده در فصل مشترك خاك

.آورده شده است11مسلح شده در شکل 

هاي مسلح شده براي کلیه نمونهCiپارامتر -11شکل 

دهد که اگرچه تثبیت خاك رسی هاي تثبیت شده در مقایسه با تثبیت نشده بازده کمتري دارند. این نتیجه نشان مینمونه
شود ولی به علت تغییرات ساختاري که در ذرات رس در اثر اعث افزایش مقاومت برشی می) ب4با آهک تا درصد بهینه آن (%

کمتر شده و در نهایت اندرکنش ایجاد شده بین هاي ژئوگریدها در بین چشمهافتد، قفل و بست دانهافزودن آهک اتفاق می
% آهک 4هاي تثبیت شده با شده، نمونههاي تثبیتدر مقایسه بین نمونهگردد.آهک و ژئوگرید ضعیف می-مخلوط خاك

باشد. کند) داراي بیشترین بازده می(درصد آهک بهینه که حداکثر مقاومت برشی را ایجاد می
یابد. توصیه شده است که براي با افزایش در درصد رطوبت یا کاهش در چگالی خشک، بازده فصل مشترك کاهش می

% چگالی خشک حداکثر و درصد رطوبت 95محل، به تراکمی برابر یا بیشتر از هاي خاکی متراکم شده درحفظ کیفیت سازه
)Abu-Farsakh et al., 2007.(رطوبت بهینه نیاز است±% 2

نتیجه گیري
صورت مسلح و به هاي رس مسلح و غیر مسلح و همچنین رس تثبیت شده با آهک آزمایش برش مستقیم بر روي نمونه

ژئوگریدها، استفاده از انجام شد. براي تمامی نمونهباالتر از آنرطوبتیرطوبت بهینه و درصددرصد دو گروهدرغیر مسلح
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کند که باعث افزایش هاي خاك را محدود می؛ زیرا تسلیح با ژئوگرید حرکت دانهگردداعث افزایش مقاومت برشی میب
گردد. ش مقاومت مجموعه خاك مسلح میها و بنابراین افزایمقاومت اصطکاکی بسیج شده در نقاط تماس دانه

هاي بلند مدت به علت انجام واکنشروزه، 7آوري زمان عملدر با آهک شده تثبیت هاي رسی مقاومت برشی نمونه
.یابدافزایش میآهک (واکنش پوزوالنی) - خاك

دهد کسب کردند که نشان می% آهک بیشترین مقاومت برشی را در شرایط مسلح و غیر مسلح 4هاي تثبیت شده با نمونه
% بوده که صرف اقتصادي نیز دارد.4درصد آهک بهینه در این پژوهش 

هاي باز در مکانیزم برش مستقیم، مقاومت برشی کل خاك مسلح شده با ژئوگرید از مقاومت خاك با خاك در چشمه
باربري توسعه یافته در بین خاك و مسلح کننده و مقاومتدر فصل مشتركبسیج شدهژئوگرید، مقاومت اصطکاکی

ها هاي عرضی در مقاومت برشی کل، آزمایششود. به منظور ارزیابی سهم مقاومت باربري نوارهاي عرضی حاصل میالمان
هاي دهد که حذف المانهاي متقاطع عرضی انجام شد. نتایج نشان میدر دو گروه مسلح شده با ژئوگرید با و بدون المان

قابل توجهی در مقاومت برشی کل خاك مسلح شده است.عرضی باعث کاهش 
شودمیژئوگرید -افزایش رطوبت منجر به کاهش چسبندگی و زاویه اصطکاك فصل مشترك خاك تثبیت شده.
یابدکاهش میهش در چگالی خشک، بازده مسلح سازيبا افزایش در درصد رطوبت یا کا.
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