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سرمقاله
محصوالت ژئوسینتتیک در حدود 15 سال است که به طور گسترده در بازار ایران معرفی و 
شناخته شده است. این مصالح در نخستین گامها بیشتر مورد توجه دانش پژوهان و دانشگاهیان 
قرار داشت اما با گذشت زمان استفاده از این محصوالت، رو به گسترش روز افزون گذاشت. به 
نظر تغییر قابل توجه در نحوه اســتفاده از این محصوالت در حدود ســال 1382 تا 1385 رخ 
داد به گونه ای که اســتفاده از این محصوالت به عنوان گزینه های عملكردی ثابت مورد توجه 
کارفرمایان قرار گرفت. هم اکنون در بسیاری از پروژه ها مشاوران و کارفرمایان پیشاپیش گزینه 

استفاده از محصوالت ژئوسینتتیک را خود در اسناد پیمان می گنجانند.
در ســال های اخیر شــاهد دور جدیدی از تحول در بازار موجود هستیم که شرایط موجود 
کشور نیز به این روند شتاب بیشتری می بخشد. حمایت دولت از بخش تولید به صورت خرید 
ترجیحی مصالح در مناقصات دولتی و دشواری های نوظهور در امر واردات باعث شده که بخش 
تولید کننده دست باال را در بازار داشته و بخش قابل توجه از بازارهای سنتی را از آن خود کند.

این امر به خودی خود هم در روند طبیعی گسترش این محصوالت و هم به لحاظ منافع ملی 
امری ســتوده و مبارك محسوب می شود. اما در این میان تهدیداتی متوجه تولید کنندگان و 

بازرگانان به عنوان بازیگران اصلی بازار و دولت و جامعه به عنوان مشتریان است. 
تولید کنندگان باید آگاه باشند که محصول تولیدی ژئوسینتتیک یک محصول با مشخصات 
فنی و کاربرد مهندسی است و کیفیت نامناسب محصول در بیشتر اوقات بسیار سریع مشخص 
می شــود. لذا امتیازهای قانونی )در مناقصات و عوارض ســنگین گمرکی( مسئولیت متناسب 
نیز برعهده آنها می گذارد که این همان ســرمایه گذاری در کنترل کیفی محصول و تحقیق و 
توســعه در زمینه تولید و کاربرد است. در صورتیكه چنانچه محصول تولید داخل با استفاده از 
فضای موجود کیفیت خود را ارتقا نداده و یا تثبیت نكند، چه بســا رونق فعلی دولت مستعجل 
بوده و با تغییر شرایط محصوالت خارجی راه خود را به بازار و تصاحب مجدد آن بیابند که آثار 

آن در برخی بازارهای بخش خصوصی در حال مشاهده است. 
بازرگانان نیز با توجه به شناخت فنی به ویژه از نظر عملكردی و نیز دانش بازاریابی و فروش 
خود می توانند بازویی توانا در کنار تولیدکنندگان باشــند. این کمک هم در رقابت سالم و هم 
در همكاری هایی که بتواند توان موجود در مجموعه های مختلف را همسو نماید، متجلی می 

گردد.
در پایان آنچه انجمن می تواند در حد توان خود انجام دهد تكیه بر مالحظات فنی و تبیین 
آن برای مشــتریان و عرضه کنندگان برای حفظ منافع آنان است. این امر رخ نخواهد داد مگر 

آنكه ذینفعان نهایی اشتیاق و انگیزه الزم در این مسیر را از خود نشان دهند.



پیام هیات مدیره انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 
با توجه به گسترش روزافزون استفاده از ژئوسینتتیک ها در پروژه های عمرانی 
کشور این ضرورت احساس می شود که در جهت گسترش و بهبود هر چه بیشتر 
کیفیت این مصالح و دانش فنی استفاده از آنها اقدامات الزم صورت پذیرد. تجربه 
ارزشــمند در پروژه های عمرانی کشــور که از این مصالح به همراه سایر مصالح 
مهندســی استفاده گردیده، نشــان می دهد که در صورت عدم رعایت سه اصل 
 Right Poroduct, Right( مهِم مصالح مناســب، زمان مناسب و پروژه مناسب
Time, Right Project( به طور یقین، پروژه مزبور به شكست منجر خواهد شد. 
متاسفانه مكرر دیده شده است که به علت عدم انتخاب مصالح مناسب برای یک 
پروژه خاص، اعتبار کل مصالح ژئوســینتتیک زیر سوال رفته است در حالی که 
در منشأ خطا استفاده نامناسب از آن مصالح خاص برای پروژه مزبور بوده است. 
موارد مذکور در باال بیانگر این واقعیت اســت که کلیه دست اندرکاران مصالح 
ژئوسینتتیک در کشــور اعم از دانشگاهیان، مشاوران، مجریان، تولیدکنندگان و 
واردکنندگان به این مهم توجه ویژه نشان دهند و مصالح و منافع دراز مدت این 
صنــف را فدای منافع کوتاه مــدت خود ننمایند زیرا به طور قطع در نهایت خود 

از قربانیان آن خواهند بود.
در این راســتا انجمن مهندســی ژئوســینتتیک می تواند نقش بسیار تعیین 
کننده ای در برطرف کردن دغدغه های فوق داشــته باشــد. به عنوان مثال می 
توان به برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، حمایت از تدوین استانداردها، و 
راهنماها و... اشــاره کرد. در کنار این وظایف، گسترش واقعی اخالق حرفه ای و 

پایبندی به اصول بین دست اندرکاران نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.
به ویژه اینكه کشــور عزیزمان حاوی گستره وسیعی از پروژه های عمرانی می 
باشــد که در بسیاری از آنها اســتفاده از این مصالح دارای توجیه فنی اقتصادی 
بــوده که بازار گســترده ای را برای تمامی فعاالن این بخــش در این مرز و بوم 

فراهم نموده است.
البته اخالق حرفه ای موضوعی نیســت که بتوان از طریق توصیه و پیشــنهاد 
تعمیم داد بلكه نیازمند آن اســت که کلیه آحاد این صنــف باور و اعتقاد قلبی 
بدان داشــته و ضابطه مند شوند، لیكن هر از چند گاه تأکید بر این مهم خالی از 

فایده نخواهد بود.

رییس هیات مدیره انجمن مهندسی ژئوسینتتیک
دکتر فریدون مقدس نژاد
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یادداشت سردبیر
فصلنامه تخصصی ژئوسینتتیک تاکنون تالش داشته آینه 
ای از وقایــع، اخبار، مقاالت و متون فنــی مرتبط با صنعت 
ژئوســینتتیک و نیز انجمن مهندســی ژئوســینتتیک ایران 
باشد. اعضای کمیته انتشارات انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 
ایران به عنوان هیأت تحریریه این فصلنامه ســعی داشته اند 
محتوای ارائه شــده در این دو شماره برای مخاطبان فصلنامه 
آموزنده و نیز دارای جذابیت باشــد. به منظور انطباق بیشتر 
مطالب فصلنامه با عالقه مخاطبان گرانقدر در شــماره پیش 
رو پرسشــنامه ای تهیه گردیده اســت، تــا منعكس کننده 
نظرات و پیشنهادات شــما باشد. لذا از شما خواننده ارجمند 
خواهشــمندیم با پاسخ به این پرسشنامه و ارسال آن ما را در 
وزیــن نمودن فصلنامه یاری نمایید. نســخه الكترونیكی این 
پرسشنامه همچنین در تارنمای انجمن جهت ثبت پاسخهای 

شما موجود می باشد.
همچنین از تمامی دوستان عالقمند به صنعت ژئوسینتتیک 
دعوت می نماییم با ارســال مقاالت، مطالب و اخبار خود در 
این زمینه بــه آدرس الكترونیكی زیر مــا را در غنی نمودن 

محتوای فصلنامه تخصصی ژئوسینتتیک یاری رسانند.
پیشاپیش از همكاری شما خواننده گرامی سپاسگزاریم.

مصطفی رحمانی نژاد
سردبیر

irgs_faslname@mail.com :آدرس الكترونیكی فصلنامه تخصصی ژئوسینتتیک
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1. برگزاری کارگاه آموزشی " کاربرد مصالح ژئوسینتتیكی در مهندسی عمران" در کنگره بین المللی عمران اردیبهشت 1391 در اصفهان
2. طراحی و صدور لوح عضویت برای اعضا و حامیان حقوقی در اردیبهشت 1391

3. طراحی و صدور کارت عضویت برای حامیان حقیقی و دانشجویی در تیر ماه 1391
4. برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مهندسی ژئوسینتتیک و استماع گزارش دبیران هر کمیته در زمستان 1390

5. گسترش اعضا و حامیان صنفی، علمی و مالی انجمن و همچنین دانشگاه ها )جذب اساتید و اعضای دانشجویی فعال( 
6. جمع آوری اطالعات و فعالیت های شرکت های عضو انجمن جهت قراردادن در تارنمای انجمن

7. بررسی پروژه های شاخص مرتبط با ژئوسینتتیک جهت قرارگیری در تارنمای انجمن
8. پیگیری دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت تبدیل نشریه به مجله علمی – ترویجی

9. هماهنگی جهت شرکت اعضا در دومین مسابقه بین المللی عكس ژئوسینتتیک IGS در سال 2012
10. برگزاری جلسات مستمر کمیته ها

11. پیگیری ثبت ایران در IGS به عنوان اولین Chapter در خاورمیانه و بیست و سومین Chapter در جهان
12. پیگیری از وزارت کار جهت تبدیل عنوان انجمن از "ژئوسینتتیک تهران" به "ژئوسینتتیک ایران"

 نیوشا لشگرشكن

فعالیت های 
انجمن از زمان 
چاپ نشریه 
شماره قبل 
تاکنون:
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چكیده:

 1963 ســال  در  بــار  اولیــن  مســلح  خــاك  سیســتم 
بــه  و  ابــداع  فرانســوي  آرشــیتک  Henri Vidal؛   توســط 
جهان معرفي شد. از آن موقع تا به حال سیستم هاي مختلفي براي احداث دیوار 
خاك مســلح توسعه داده شده اند که بعضي از آن ها براي تسلیح خاك از تسمه 
 فلزي استفاده کرده و برخي دیگر براي پایدار سازي خاك از مصالح ژئوسنتتیک

 )Geotextile،Geogrid یا Geostrap( بهره برده اند. اولین دیوار خاك مســلح 
 Geostrap فرانسه با استفاده از Poitiers ژئوســنتتیكي در سال 1970 در شهر
 PRS پلي اســتري ساخته شده است. به دنبال آن سیستم خاك مسلح پلیمري
تحت عنوان Websol در ســال 1977 در انگلســتان معرفي شد. در همان سال 
دیواري در مرکز تحقیقات حمل و نقل TRRL انگلســتان با تسمه هاي پلیمري 
Paraweb ساخته شده که پیوسته از مصالح مسلح کننده آن نمونه برداري شده 
و آزمایشــات مختلف روي آن انجام مي گیرد. دیوارهــاي PRS با انواع مصالح 
خاکریز در شــرایط آب و هوایي مختلف به کار رفته و حتي ســابقه جذب انرژي 
زلزله 7.4 ریشتري Kocaeli ترکیه در سال 1999 را نیز دارد که بیانگر مقاومت 

عالي این سیستم در برابر زلزله بوده است.
،تســمه   Websol ،PRS واژه هــای کلیــدی :سیســتم خــاك مســلح 

،TRRL دیوار، Kocaeli زلزله،Paraweb،پلیمری

مقدمه:
سیســتم هاي مختلف خاك مسلح ژئوســنتتیكي هم از لحاظ اقتصادي هم 
از لحــاظ فني گزینه هاي مناســبي بــراي احداث دیوار خاك مســلح در انواع 
کاربردهاي جاده ســازي و پل سازي محســوب مي گردند. در بین انواع سیستم 
Polymeric Rein- )هاي مختلف خاك مســلح سیستم خاك مســلح پلیمري 

forced Soil (PRS)( قدیمي ترین سیستم خاك مسلح ژئوسنتتیكي مي باشد 
که با به کارگیري المان هاي مسلح کننده Geostrap عملكرد درخشاني در برابر 
بارهاي استاتیكي و لرزه اي داشته است. در این نوشتار ابتدا به تاریخچه سیستم 

خاك مســلح PRS اشاره شده سپس به عملكرد استاتیكي این سیستم در دیوار 
آزمایشــگاهي مرکز تحقیقات حمل و نقل انگلستان پرداخته شده و به دنبال آن 
Kini- در بزرگراه PRS  نحوه طراحي و اجراي مجموعه دیوارهاي خاك مســلح

ali- Sakary ترکیه توضیح داده مي شــود که در ســال 1999 در معرض زلزله 
7.4 ریشــتري Kacaeli ترکیه نیز قرار گرفته است. همچنین آزمایشاتي که بر 
روي المان هاي مسلح کننده دیوار TRRL و تسمه هاي بازیابي شده از یكي از 
دیوارهاي خاك مســلح PRS بزرگراه فوق الذکر انجام گرفته تشریح گردیده که 
همگي بیانگر عدم کاهش مقاومت کششي تسمه هاي پلي استري و رفتار خوب 

دیوارهاي خاك مسلح PRS بوده است.

تاریخچه:
اولین دیوار خاك مسلح ژئوســنتتیكی در دنیا نزدیک شهر Poitiers فرانسه 
در ســال 1970که با اســتفاده از تسمه های پلی اســتر ساخته شد . پس از آن 
محققانی چون Leaflaive در ســال 1988 و Leclereq در سال 1990 گزارش 
هایی از عملكرد دراز مدت المانهای پلی استر )که شبیه کمربند های ایمنی بوده 
Rich-( دادند. این المانها در نما مســتقیما در داخل بتن مدفون می شدند )اند.

(ard J. Bathurst- Tony M. Allen
سیستم خاك مسلح پلیمري)Polymeric Reinforced Soil (PRS)) براي 
اولین بار تحت عنوان سیســتم Web Sol در ســال 1977 توســط شرکت بین 
المللي سازه هاي خاکي در انگلستان معرفي شد)FHWA (RD-89-043)). این 
سیستم اگرچه مشابه سیستم هاي دیگر خاك مسلح مي باشد اما داراي یكسري 
مشــخصات خاص مي باشد که مهمترین آن ها استفاده از مسلح کننده پلیمري 
انعطاف پذیر و مقاوم در برابر خوردگي با نام Geo Strap مي باشد که خود یكي 

از اعضاي خانواده بزرگ مصالح Geo Synthetic تلقي مي شود. 
سیســتم خاك مسلح پلیمري PRS از سه قسمت عمده قطعات پیش ساخته 
بتني، تســمه هاي پلیمري اصطكاکي و میلگردهاي مهاري تشــكیل شده است 

البته بخشهای دیگری هم دارد که می توان آنها را در شكل 1 مشاهده کرد.

تاریخچه سیستم خاك مسلح تسمه 
پلیمري و عملكرد آن در برابر 

بارهاي استاتیكي و لرزه اي
محمد محرمی 1

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش خاك و پی 
مدیرعامل و مدیر فنی شرکت رهیاب صنعت البرز
Email: rahyabsanat@gmail.com

شایان حشمت زاده بهزادی 
دانشجو کارشناس ارشد عمران گرایش سازه

کارشناس بخش فنی شرکت رهیاب صنعت البرز
Email: tech@rahyabsanatco.com
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PRS شكل1: المانهای تشكیل دهنده سیستم خاك مسلح تسمه پلیمری

فشار جانبي خاك از طریق اصطكاك در امتداد تسمه هاي پلیمري جذب مي 
گردد. تنش بوجود آمده در تســمه ها از طریق اصطكاك در پشــت گوه محرك 
مهار مي گردد. قطعات پیش ساخته بتني داراي عرض متوسط m 2، ارتفاع 6/1 
m و ضخامت mm 160 مي باشــد. شكل قطعات T شكل بوده و در قسمت نما 
مساحتي در حدود m² 3/2 دارند. این قطعات با مش فلزي سبک مسلح نیز مي 

.((FHWA (RD-89-043( گردند
ســاختار تسمه هاي پلیمري بدین شكل است که از 10 سري رشته هاي پلي 
اســتر با ســختي باال به صورت جداگانه در عرض mm 85 یا mm 90 در کنار 

هم قرار گرفته سپس یک غالف پلي اتیلني با دوام آن ها را پوشش مي دهد.
تســمه هاي پلیمري که Paraweb خوانده مي شــوند براي اولین بار توسط 
صنایع شــیمیایي امپراطوري بریتانیا ))ICI ســاخته شده و به صورت وسیع به 
شكل نوار )شكل 2( و یا به شكل طناب مقاوم تحت عنوان Para fill بیش از 40 
 .(FHWA (RD-89-043( ســال است که در دنیا مورد اســتفاده قرار مي گیرد
مقاومت اصلي تســمه هاي پلیمري ناشــي از الیاف پلي استري داخل آن بوده و 
غالف پلیمري نقش تعیین شــكل و اندازه آن را داشــته و از الیاف پلي استري 
داخل هســته محافظت مي کند.این تســمه ها در مقاومتهای مختلف به شكل 

کالف و در طولهای 100متری تولید می گردند.

Paraweb شكل 2:مقطع تسمه پلیمری

نحوه اجرای این سیستم بدین صورت است که تسمه هاي پلیمري به صورت 
سرتاســري )در طول 100 متر( و زیگزاگ روي سطح زمین پهن شده و از داخل 
قالب هاي داخل پانل ها و پشــت میلگردهاي مهار شــده عبور داده مي شوند. 
سرتا سري بودن این تسمه ها در هر دو جهت پالن به یكپارچه بودن توده خاك 
مســلح کمک کرده و از نشســت هاي غیرمتجانس جلوگیري به عمل مي آورد 
اکثر خاك هاي موجود در محل پروژه به عنوان مصالح خاکریز در این سیســتم 
قابل اســتفاده اســت اما در مورد خاك هایي که درصد مصالح ریزدانه عبوري از 
الک نمره 200 بیشــتر از20% باشد، بایســتي توجه بیشتري در استفاده از آن 
به عمل آید. محدودیتي در بزرگي اندازه مصالح ســنگي در این سیســتم وجود 
ندارد مگراینكه فرایند تراکم الیه ها یا فاصله بین تســمه هاي پلیمري اجازه آن 
را ندهد.ماهیت فنري و انعطاف پذیر تمســه هاي پلیمري این اجازه را به آن مي 
دهد تا خود را با سطح هرگونه مصالح خاکریزي حتي مصالح درشت دانه منطبق 
کند. در عمل مصالح خاکریزي که در ساخت این سیستم تا به حال به کار رفته 
است داراي رنج وسیعي از ماسه بیاباني تا سنگ هاي درشت همانند سنگ هاي 

انفجاري بوده است.
(FHWA RD-89-043 ( 

از آنجا که این سیســتم توسط شرکت سازه هاي خاکي در بریتانیا راه اندازي 
شــده بود توانست درصدها پروژه دولتي به راحتي به کار رود اما در سال 1981 
این سیستم در تعارض با سیستم خاك مسلح Henri Vidal فرانسوي تشخیص 
داده شــده و در کشــورهایي که این سیســتم پروانه یا License کار از شرکت 
خاك مســلح فرانسه داشت نتوانســت فعالیت داشته باشد اما از سال 1990 که 
حق اختراع سیستم خاك مســلح هنري ویدال به اتمام رسید در دیگر کشورها 
نیز شــروع به رشد کرد )FHWA (RD-89-043. در اکثر کشورهاي دنیا از این 

سیستم به مقدار خیلی زیادی استفاده شده است. 
در ایاالت متحده امریكا علیرغم نفوذ باالي شــرکت خاك مســلح فرانسه در 
جامعه مهندسي این کشور این سیستم به شكل غیر از نماي پانل بتني هم رشد 
کرده اســت. از جمله آن ها مي توان به کاربرد تسمه هاي پلیمري Paraweb و 
بلوك هاي گلداني شــرکت Smart Slope )شكل 3(و قطعات بزرگ سنگ هاي 

صخره اي شرکت Rosetta )شكل4( اشاره کرد.

ژئوسینتتیک . شماره 2  . زمستان 1391 http://www.geosyntheticssociety.ir/7



 Smart Slope شكل 3-دیوار خاك مسلح با تسمه هاي پلیمري و با نمای بلوك هاي گلداني
- ایاالت متحده آمریكا 

شكل 4- دیوار خاك مسلح با تسمه هاي پلیمري Paraweb با نمای قطعات بزرگ سنگ هاي 
Rosetta صخره اي

 PRS عملكرد دراز مدت دیوارهاي خاك مسلح
تحت نیروهاي استاتیكي و زلزله:

 PRS همانطور که در بخش قبلي اشــاره شد سیســتم خاك مسلح پلیمري
یا Websol اولین سیســتم خاك مسلح بوده که با اســتفاده از مصالح پلیمري 
)ژئوســنتتیک( در بریتانیا بصورت حرفه ای توسعه داده شد و از دهه 1970 به 
مقدار خیلي زیادي در نقاط مختلف دنیا در آب و هواي مختلف به کار رفته است.

بزرگترین گامي که در توســعه روش PRS برداشــته شده است ساخت دیوار 
آزمایشــگاهي بزرگ به ارتفــاع 6 متر در البراتوار مرکــز تحقیقات حمل و نقل 
)1TRRL) بریتانیا واقع در شــهر Crowthone انگلستان در سال 1977 بوده 
است )Bolen.1977) در این دیوار مصالح مختلفي از جمله تسمه هاي پلیمري 

براي ساخت دیوار استفاده شده است. )شكل 5(

 .Crowthone شكل 5 - مقطع و نمای دیوار موقت ساخته شده در آزمایشگاه مرکز تحقیقات
انگلستان در سال 1977

مصالح مورد اســتفاده در ایــن دیوار به صورت مرتــب از داخل خاك نمونه 
برداري شــده و مورد آزمایش قرار گرفته اســت که آخرین نتایج آن در ســال 
2005 توســط Naghton گزارش شده است.که خالصه این نتایج در جداول1 تا 

3 مشاهده می شود.

جدول شماره 1: خالصه مقاومت کششــی و تغییر طول تسمه ها از سال 1984 
تا 2005

Mean elongation
(and range(

Mean tensile strength
(and range(No. of 

speci-
mens 
tested

Year 
sample 
was ex-
humed

Relative 
to initial 
elonga-
tion, %

Value, %
Relative 
to initial 
strength, 

%
Value kN

100.011.40
(-(100.031.30 (-(-Initial 

sample

106.112.10
(10.5-13.0(97.830.60

(27.5-32.5(81984

112.312.80
(11.8-13.7(100.331.40

(28.9-32.4(91990

106.112.10
(10.5-12.9(98.730.90

(27.5-32.0(111994

111.212.68
(11.9-13.9(99.231.04

(29.3-33.0(52005

جدول شماره 2 :مقاومت نمونه ها در برابر تنش های ناشی از عوامل محیطی
Time to failure at 

40% of cold breaking 
stress (h(

Time to failure at 
30% of cold breaking 

stress (h(
Sample type

>200>200Current polyethylene

158.9>200Polyethylene similar 
to 1977 grade
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جدول شماره 3: مقاومت باقیمانده پس از اعمال تست بارگذاری پایدار
Residual strength 

 (% of ultimate strength(
Duration of sustained 

load (hr(
Load carried by straps  
(% of ultimate strength(

963628263

1023661874

9576581

همانطور که در شكل 6 که گراف مربوط به رابطه تنش و کرنش در طول مدت 
زمان 28 سال می باشد، مشاهده شد که هیچگونه کاهش قابل مالحظه ای برای 

مقاومت کششی تسمه ها در طول این بازه زمانی رخ نداده است.

شكل 6-مقاومت تسمه های پلیمری پس از 28 سال

تجربیات حاصل از ساخت و مونیتورینگ این دیوار منجربه انتشار اولین آیین 
نامه دیوار خاك مسلح بریتانیا، BE3/78 گردید. همچنین این امر اطالعات الزم 
را براي اولین گواهینامه BBA براي دیوارهاي خاك مســلح پلیمري به شــماره 
601/78 در ســال 1978 تأمیــن نمود. در ادامه همان دهــه کاربردهاي ابتكار 
گونه اي از سیستم PRS در پروژه هاي مختلف گزارش شد از جمله مي توان به 
دیوار بندري در شــهر Jersy با ارتفاع 8 متر و مساحتی حدود 1800 متر مربع 

)شكل7(، پل با کوله باربر 1995،1987،Brady) Carmathen) اشاره کرد. 

)1980( Jersy شهر - PRS شكل 7 : دیوار خاك مسلح

به دنبال آن سعي بر استفاده عجیب از مصالح پرکننده خاص به عمل آمد در 
یک مورد پودر خاکســتر در یک دیوار به ارتفاع 14 متر در کنار گذر نیوکاســل 
در ســال 1988 به عنوان مصالح خاکریز به کار رفــت. در مناطقي از جهان که 
 PRS شرایط خاك خاص بوده، نظیر خاورمیانه و خاور دور سیستم خاك مسلح
به راحتي مورد اســتفاده قرار گرفته و در همین مناطق نیز توســعه ســریعتري 
داشته اســت. یكي از این مناطق کشــور ترکیه بوده است که خاك طبیعي آن 
درصد ریزدانه بیشــتري دارد. تا ســال 2008 بیــش از 350.000 مترمربع از 
دیوارهاي حائل این کشــور به روش سیســتم PRS طراحي و اجراء شده است. 
حدود 60.000 مترمربــع از آن در بزرگراهKinali-Sakary قرار گرفته که جزء 
اولین پروژه هاي این کشــور بوده و باربري در شــرایط زلزله را نیز تجربه کرده 
است که در بخش هاي بعدي مقاله به آن پرداخته خواهد شد. تجربه دیگري که 
سیستم خاك مسلح PRS داشته مقاومت آن ها در برابر موشک هاي جنگ نفت 
در ســال 1991 بوده است که در بزرگراه Fahaheel کویت در سال 1982-84 

ساخته شده بودند. )شكل 8(

شكل 8- تاثیر برخورد موشک ها وخمپاره ها با دیواره بزگراه Fahaheel در جنگ خلیج در 
کشور کویت-1991

:Kinali-Sakary توصیف پروژه بزرگراه
بزرگراه Kinali-Sakary بخشــي از بزرگراه ترانزیت اروپائی ترکیه است که 
این بزرگراه بزرگ از Edrin ; حوالي مرز بلغارســتان و یونان با نام اتوبان تراکن 
شــروع شده از شهر استانبول گذشــته و با نام آناتولیان به پایتخت یعنی آنكارا 
می رسد. بزرگراه از دو بخش اصلي تشكیل شده است؛ از Edrin به Kinali و از 
Kinali به Sakarya ، بخش Kinali-Sakarya که در ســال 1987 شروع و در 
ســال 1993 ساخت آن به پایان رسید از حدود تقریباً km 80 از غرب استانبول 
شــروع شده تقریباً تا km 200 بعد از استانبول به سمت شرق ادامه یافته است. 
ایــن بخش از بزرگراه اولین ســري از پروژه هاي بزرگراه هــا در ترکیه بود که 
مي توان آن را شروعي براي ســاخت مجموعه ای از بزرگراه ها با استانداردهاي 

جدید نام برد.
عمدتاً در قسمت اروپایي بخش Kinali-Sakarya که از Bahcesehir شروع 
شده و تا تقاطع دوم Bosphorus یا همان پل سلطان محمد فاتح ادامه دارد در 
امتداد km 30 از این مســیر ، همه دیواره هاي جانبي و کلیه دیواره هاي حائل 
مربوط به رمپ ها و لوپ ها که جاده هاي دسترسي را به بزرگراه متصل مي کنند 

از سیستم خاك مسلح PRS استفاده شده است. )شكل 9(
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شكل 9: محل قرارگیري دیواره هاي با سیستم خاك مسلح تسمه پلیمري )PRS( و همچنین 
Kacaeli 1999 محل کانون زلزله سال

:)Kinali-Sakary )K-S طرح و ساخت دیوارهاي خاك مسلح پروژه بزرگراه
هدف از استفاده از سیستم PRS در این پروژه براي دیوارهاي حائل )که گاهاً 
ارتفاع آنها به 20 متر نیز مي رســید( این بوده اســت که ترانشه های تند، پایدار 
و نماســازی شده و رمپ های دسترســی پل Bosphorus احداث گردد. مقاطع 
عرضی دیواره ها در ترانشــه ها به شكل ذوزنقه اي بوده که در تراز پایه باریک و 
در باال مقطع آن عریض تر مي شده است )عرض در پایه نباید کمتر از 0/4 ارتفاع 

کل دیوار می بود (.
طراحــي کلي این پروژه بر اســاس آیین نامه فرانســه با آخریــن ورژن بنام 
سازه هاي خاك مسلح مي باشد )توصیه ها و قوانین بندهاي این آیین نامه بسیار 
مشــابه آیین نامه BS8006 مي باشــد( خاکریزي در دیوارها با زاویه اصطكاك 
داخلي°40 فرض شده و در حالیكه زاویه اصطكاك داخلي براي ترانشه هائی که 

خاکبرداري شده بودند °50 در نظر گرفته شد.
یک مقطع کلی از پروژه در شكل 10 و همچنین یک مقطع از کار که در حال 
ساخت مي باشد در شكل 11 نشان داده شده است. شكل 12 نمایي از دیوار در 

شرف به اتمام رسیدن مي باشد.

شكل 10- مقطع کلی دیوارها

شكل11-نحوه قرارگیری تسمه های پلیمری Paraweb در الیه های مختلف خاکی بصورت 
زیكزاك در یكی از دیوارهای در حال ساخت

PRS شكل 12-محل دپو پانل های بتنی پیش ساخته در نزدیكی یكی از دیواره های

در آیین نامه فرانسه براي طرح لرزه اي از اصل شبه استاتیكي مونونابه - اوکابه 
)Mononabe-Okabe( استفاده شــده، اساس این روش بر پایه تشدید بارهاي 
فشــار جانبي مي باشد. با اینحال از آنجاکه پروژه از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و ارتفاع دیوار ها باال و شــكل مقاطع غیر معمول بوده انجام آنالیز دینامیكي نیاز 
ضروری پروژه تشــخیص داده شد، که این کار توسط یک گروه مهندسین مشاور 
ژئوتكنیكــي در لنــدن انجام پذیرفت و هدف از این آنالیز تخمین شــتاب مورد 
نیازي بود که سازه را به سمت خارج جابجا مي کند. این شتاب بحراني از طریق 
بهینه ســازي گوه های شكست در داخل و یا زیر سازه محاسبه گردید. جابجایي 
مربوط به دیواره بافرض اینكه گسیختگی شكننده ای رخ نمی دهد توسط روش 
تشــابه بلوك لغزشي نیومارك بدست آمد. در این پروژه متوسط ضریب لرزه اي 

)Bracegirdle, 1979( .0/3 در نظر گرفته شد
بررســي دینامیكي طرح نشان مي دهد که گسیختگي تسمه ها قبل از اینكه 
سازه دچار شكســت برشی گردد تقریباً بعید مي باشــد. اینگونه صفحات برش 
باید در زوایاي باالپدید آید اما با افزایش نیرو در مســلح کننده ها و بسیج شدن 
مقاومت برشــي خاك این سطوح به سمت افق کشیده می شوند. برآورد می شد 
که با اســتمرار تكانهای لرزه ای نیروهای موجود در مســلح کننده ها به میزان 
قابل توجهی بیشتر از نیروهای طراحی گردد و به تبع آن خرابی ها پدید آید.اما 
امروزه مقاومت باقیمانده ازتســمه های پلیمری که نیروی طراحی آنها به نیروی 
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طراحی زلزله رســیده ثابت میكند که این مصالح قابلیت تحمل بارهاي به مراتب 
بیشتر از بار طرح را نیز دارد. جابجایي که به روش نیومارك براساس شتاب طرح 
موجود محاسبه شده مقداري کمتر از mm 46 است که این مقدار نسبت به حد 

سرویس پذیري یک دیوار مقدار مطلوبي مي باشد.
تأثیرات زلزله Kocaeli )سال 1999( روي دیوار خاك مسلح :

Ko- 1999 زلزله اي به بزرگي 7.4 ریشتر استان   در هفدهم آگوست ســال
caelie و Sakarya در شــمال غــرب ترکیه رالرزاند، ایــن منطقه که در قلب 
کشور واقع شــده و بسیار صنعتي مي باشــد از جمعیت باالیي برخوردار است، 
از نظر قدرت تخریب و برجاي گذاشــتن قربانیان انســاني )بالغ بر 30000 نفر 
کشــته( از بدترین نوع زلزله ها در قرن 20 مي باشــد. زلزله در عمق km 15 و 
در حدود 10کیلومتري شــرق شهر Golcuk اتفاق افتاد. )شكل 9( این زلزله با 
طول خرابی km 120 ناشــی از فعالیت 4 قطعه گسل مجزا از یكدیگر در سمت 
شــمال گسل آناتولی بوده است. این زلزله در استانبول نیز خرابي هایي از جمله 
درهم گســیختگي و تلفات جاني در منطقــه Aracilar،Kucekcemke که در 
قسمت اروپایي استانبول واقع شده و تقریباً در فاصله نزدیک محل چندین دیوار 
خاك مسلح PRS بود به همراه داشت. ولي با وجود عمق باالي فاجعه هیچ یک 
از دیوارهاي خاك مســلح PRS هیچگونه آســیبي ندیدند. یک عدد دیوار خاك 
مسلح تسمه فلزی که درمحدوده زلزله فوق الذکر بوده صدمات جدی دیده بوده 
است )شــكل13( )طبق گزارش Pamuk. A. و Leshchinsky,D. سال 2004 

میالدی(

شكل 13-دیوار آسیب دیده در زلزله Kocaeli قبل از تخریب بجهت انجام مطالعات و بازیابی 
تسمه ها

فرصتی برای بازیابی تسمه های پلیمری جهت آزمایش:
Syran- در منطقه K_S 80 و 90 میالدي مســیر بزرگــراه  در دهــه هاي
tepe اســتانبول بار ترافیكي کمی داشت ولي در سال هاي اخیر به دلیل بوجود 
آمدن شــهرك هاي مسكوني جدید در این منطقه، رشــد ترافیک در تقاطعات 
جاده ها به طور قابل مالحظه اي افزایش داشــته و تقاطع موجود جوابگو ظرفیت 
ترافیک موجود منطقه را نداشت، بدین منظور شهرداري استانبول طرح تعریض 
تقاطع و تعویض لوپ ها و رمپ هاي ورودي بزرگراه را براي حل کردن مشــكل 
ترافیک شــدید در این منطقه داد و طرح پل دودهانه موجود با طرح جدید به 4 
دهانه تغییر یافت .اجرای این طرح جدید مســتلزم تخریب و از نو احداث کردن 
دیواره هاي حائل موجود بود.دیوار رمپ های موجود از نوع PRS بود فلذا تخریب 
 Paraweb این دیوارهــاي قدیمي فرصتي را براي بازیابی تســمه های پلیمری
فراهم ســاخت ولي با توجه به ترافیک 24 ساعته موجود در مسیر، فرصت کافي 
براي خاکبرداري با دســت و جمع کردن تسمه ها وجود نداشت و مطابق تصویر 
شــماره 14 خاك پشــت پانل ها با کمک بیل مكانیكي برداشــته شد و اتصال 
تســمه ها در پشت پانل ها نیز بریده شد تا مصالح از پشت پانلها به پایین بریزد. 

بنابراین تنها تسمه هایي که در خاکریز کمترین آسیب را با عملیات خاکبرداري 
با بیل مكانیكي داشتند، امكان استفاده مجدد از آنها وجود داشت.

شكل 14- تخریب دیوار خاك مسلح با تسمه های پلیمری

تصویر15-تسمه های باقیمانده که امكان استفاده مجدد از آنها وجود دارد

 K-S مسیر PRS آزمایش تسمه پلیمري بازیابی شده از دیوار خاك مسلح
رفتار تعدادي از نمونه هاي بازیابي شــده از دیوار تخریب شده با رفتار همین 
مصالح در زماني که نصب شــده اند )تســمه هاي سالم( مقایسه شدند. آزمایش 
کشش صورت گرفته در این پروژه کاماًل مشابه با آزمایشي بود که در دهه 1980 
صورت پذیرفت ولی این بار با تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته تر که تاثیری روی 
نتیجه کلی در مقایســه با آن آزمایش نداشت. متوسط نتایج آزمایش کشش، با 
یک درصد از بار نهایي بیان مي شــود که در شــكل 16 نشــان داده شده است. 
نتایــج این آزمایش با رفتاري از مصالح که در تأییده BBA )به شــماره 82/22 
و 88/38( ارائه شــده و مقادیر حاصل ازتســت انجام شده روی مصالح اولیه که 
در ســاخت دیوار TRRL در سال 1977 به کار رفته مقایسه شدند. تسمه های 
پلیمری بازیابی شــده از نوع 50 بوده که مقاومت گســیختگي اسمي آن ها 50 
KN بــوده اما مقاومت واقعي آن ها نزدیک KN 60 می باشــد و مقدار کرنش 

اسمي آنها برابر 11% مي باشد.
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تصویر16-نمودار مقایسه ای رفتار تسمه های Paraweb50 در حاالت مختلف

خالصه و نتایج: 
دیوارهاي خاك مسلح با مصالح تسمه پلیمري از حدود 40 سال پیش در حال 
بهره برداري مي باشــند، براي اولین بار در ســال 1977 در انگلستان یک دیوار 
خاك مسلح PRS آزمایشگاهی ساخته شد، عملكرد این دیوار اطالعاتي را فراهم 
آورد که نتیجه آن در راهنمائیهاي طراحي و متعاقباً در آیین نامه BS8006 سال 

1995مورد استفاده قرار گرفتند.
نمونه تســمه های پلیمري به صورت دوره اي از دیوار آزمایشی برداشته شد 
و مشــاهده شد که مشــخصه هاي مصالح در بلند مدت همانطور که پیش بیني 

مي شده بوده است.
پس از اجراي موفقیت آمیز دیوار آزمایشــی خیل عظیمي از دیوارهاي حائل 
در کشورهاي مختلف و با شرایط محیطي و آب و هوایي متفاوت حائل با سیستم 

خاك PRS اجراء شده است. 
در ســال 1980 تعداد زیادي از دیوارها در بزرگراه K-S در نزدیكي استانبول 
ترکیه به منظور دسترســی به پل دوم Bosporus ساخته شدند ،کلیه این سازه 

ها جهت مقابله با بارهاي استاتیكي و دینامیكي طراحي شده بودند.
در سال 1999 این سازه ها )سیستم PRS( و دیوارهاي خاك مسلح با المان 
هاي مســلح کننــده فلزي تحت تأثیر زلزله اي با شــدت MW 7/4 با مرکزیت 
Golcuk در جنوب اســتانبول قرار گرفتند که در نتیجه این زلزله آســیب هاي 
جدي به ســرویس پذیري سیســتم های خاك مســلح که با تسمه های فلزی 
ساخته شده بودند وارد شد این اتفاق در حالی رویداد که دیوار های خاك مسلح 
با تســمه پلیمري بدون حتي کوچكترین نشانه اي از جابجایي و تغییر شكل در 

برابر بارهاي لرزه اي استقامت کردند.
در ســال 2007 یكي از دیوارهاي خاك مسلح PRS به منظور تعریض تقاطع 
تخریب شــد. در این زمان امكان بازیابی تسمه هاي پلیمري که در سال 1987 
نصب شــده بودند بوجود آمد از آنجاییكه 20 ســال از نصب آن ها گذشته بود و 
آن ها در برابر زلزله ســال 1999 اســتقامت کرده بودند، انجام آزمایش برروی 
المانهای بازیابی شــده و مقایسه آنها با دســتورالعمل گواهینامه BBA و نتایج 
آزمایشــات دیوار TRRL در دســتور کار قرار گرفت. نتایج تست هاي کششي 
نشــان مي داد که مصالح کوچكترین تغییراتي نه تنها در زمان استفاده و نه بعد 
از زلزله نداشــتند. فقط تغییرات جرئي در رفتار کرنشي در طي سال ها استفاده 

از این مصالح دیده شد که این تغییرات در زمان طراحي در نظر گرفته شده بود.
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توضیح: جداول، اشكال و فرمولهای ارائه شده در این مقاله، از متن اصلی فصل 
هشتم استاندارد BS-8006:1995 نقل/ترجمه شده است.

1- مقدمه
در نواحی که به علت فعالیتهای معدنی، خاکبرداری قبلی و غیره خاك دستی 
وجود دارد و یا در مناطق کارســتیک، انتقال ترکهایی به سطح زمین در اثر فرو 
نشســت الیه های زیرین که منتهی به ایجاد حفره )چاله هایی( در سطح زمین 
طبیعی می شود، می تواند برای سازه های مختلفی که در مجاورت و یا روی این 
قبیل نواحی احداث می شــوند خطرناك باشد. سازه های مختلفی از قبیل ابنیه، 
خاکریزها و راه ها ممكن اســت در این شــرایط در معرض دامنه ای از خطرات 

شامل تخریب موضعی سازه تا گسیختگی کامل قرار گیرند.
خطر احتمالی فرو نشســت های موضعی را می توان با اجرا و مسلح سازی با 
به کارگیری یک الیه ژئوتكســتایل و ژئوگرید روی زمین طبیعی و سپس احداث 

سازه روی این الیه مسلح شده کاهش داد.

تصویر 1 - افزایش ظرفیت باربری از طریق ژئوتكستایل و ژئوگرید

در شــرایطی که حفره هایــی در زمین طبیعی زیر خاکریز راه ایجاد شــود، 
الیه خاك مســلح ســربار فوقانی را به نواحی مجاور حفــره انتقال داده و بدین 
ترتیب میزان خســارت به خاکریز یا ســازه روی آن را کاهش می دهد. این الیه 
Load Transfer Plat-  خاك مسلح در اصطالح فنی به عنوان سكوی انتقال بار
 LTP خوانده می شــود. معتبرترین استاندارد در ارتباط با طراحی )form (LTP
ها استاندارد انگلیسی BS-8006 اســت که در ادامه روند طراحی LTP مطابق 
این اســتاندارد تشــریح خواهد شــد. در زمینه طراحی LTP، پروژه های نمونه 
بسیار زیادی در ســطح جهان و ایران وجود دارد که در آنها از الیه خاك مسلح 
ژئوسینتتیكی برای پشتیبانی راه ها، خطوط راه آهن و ... در مناطق مستعد شكل 
گیری چاهكها استفاده شده است. به عنوان نمونه می توان به پروژه تثبیت بستر 

منطقه آزاد اروند و احداث جاده مرزی هورالعظیم اشاره کرد.

تصویر2 - ثبیت بستر جاده مرزی هورالعظیم

استفاده از ژئوگرید برای 
تقویت بستر خاکریزها
در عبور از حفره های 

کارستی
توسط: احسان نوبخت

کارشناس ارشد عمران – شهرسازی
مدیر پشتیبانی فنی شرکت مانا صنعت

nobakht@manasanat.com
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این حفرات که به دلیل وجود خاك سست محصور شده در میان زمین طبیعی 
قابل اتكا به وجود می آیند، ممكن اســت قبل از شروع احداث سازه وجود داشته 
باشند و یا در طی مدت احداث بروز نمایند. بروز این پدیده در نواحی کارستیک، 

معادن متروکه و نواحی خاك دستی )خاکریز بدون تراکم( شایع است.
با به کارگیری LTP های مســلح شــده با ژئوســنتتیک، خطر احتمالی این 
حفره ها برای خاکریز یا ســازه های فوقانی به نحو چشمگیری کاهش می یابد و 

اثرات آن محدود می شود.

BS-8006 مطابق استاندارد LTP 2- روند طراحی
مطابق اســتاندارد BS-8006 هندسه تیپ حفره ها مطابق شكل زیر در نظر 
گرفته می شــود. مطابق این هندسه، فرض می شــود که حفره سست در میان 
خاك طبیعی قابل اتكا محصور می باشد. عالوه بر این، دو فرض دیگر برای شكل 

حفره )در پالن( در نظر گرفته می شود:
الف- حفره های نقطه ای به شكل تقریبی دایره یا مربع با ابعاد محدود.

ب- حفــره های خطــی با عرض محدود که در یک امتــداد دارای طول زیاد 
هستند.

بدیهی است اگر هم طول و هم عرض منطقه ریزش زیاد باشد، برای گذر از آن 
احداث الیه خاکریز مســلح به تنهایی کافی نبوده و الزم است در زیر این الیه از 
شــمع ریزی درجا )ستون های سنگی یا بتنی( تا رسیدن به سطح الیه قابل اتكا 
اســتفاده نمود. این روش برای حفراتی که حداکثر حدود 1 الی 1/5 متر وسعت 

دارند استفاده می شود.

تصویر3 - نقش عنصر مسلح کننده در پایدار سازی حفره های ریزشی

تصویر4 - پارامترهای مورد استفاده برای تعیین طرح مسلح سازی

3- علل شكل گیری و اثرات حفره های ریزشی 
روی سازه ها

حفره هــا معمــوالً در اثر ریزش یک ناحیه سســت در الیه های زیرین زمین 
طبیعی و انتقال آن به ســطح بروز می کنند. این حفره ها ممكن اســت در اثر 
فرآیندهای طبیعی )مانند فرســایش و آبشســتگی در نواحی کارستیک( و یا در 
اثر فعالیت های انســانی )مانند معدنكاری زیرزمینی و یا پمپاژ آب از سفره های 
زیرزمینی( ایجاد شــوند. ایجاد این حفره ها در زیرســازه، مــی تواند طیفی از 
پیامدها را از افت یا از دســت رفتن خدمت پذیری )نشست های زیاد و...( تا فرو 

ریزش موضعی یا کلی سازه فوقانی را شامل شود.

4- کاربرد LTP ها برای تقویت خاکریز راه ها
خاکریز راه ها و روســازی ها اساســاً از لحافظ فنی ســازه هایی انعطاف پذیر 
تلقی می شــوند. بنابراین تكنیک هایی که برای کاهش اثرات حفره های ریزشی 
در بســتر خاکریز راه ها مورد استفاده قرار می گیرند، به طور عمومی شامل راه 
حل هایی هستند که باعث کنترل و محدود کردن میزان نشست های قائم سازه 
در محــدوده رواداری های قابل قبول می باشــد. از این نقطه نظر هم روش های 
مبتنی بر شــمع های صلب و هم استفاده از الیه خاك مسلح راه حل هایی موثر 
شناخته می شــوند. اما به لحاظ اقتصادی استفاده از الیه خاك مسلح به مراتب 

کم هزینه تر خواهد بود.
مســلح کردن الیه تحتانی خاکریز می تواند برای کاهش تغییر شــكل های 
پدید آمده در ســطح خاکریز در اثر حفره های ریزشی مورد استفاده قرار گیرد. 
در بعضی موارد حفره های ایجاد شــده پس از رســیدن به یک عمق مشــخص 
تثبیت می شوند. در این موارد پر کردن حفره با مصالحی از قبیل سنگ و مالت 
می تواند مســئله را حل کرده و در این شرایط اســتفاده از مسلح کننده نقشی 
موقتــی را در پایــداری خاکریز ایفاد می نماید. اما از طرف دیگر در بســیاری از 
موارد جدی تر، این حفره های ریزشــی به هیچ شرایط پایداری نرسیده و پس از 
پر کردن با گذشــت مدتی مجدداً فروکش می نمایند. در این شرایط الیه خاك 
مســلح پشــتیبان باید در تمام مدت عمر مفید راه باربری خود را حفظ کرده و 
در اثر فــرو ریزش خاك در حفره ها بتواند با پل زدن روی حفره، از پدید آمدن 

نشست های بیش از حد قابل قبول در سطح خاکریز ممانعت نماید.
به عنوان یک توصیه کلی بهتر اســت در زیر ســازه هــا و یا راه های اصلی و 
بزرگراه های با اهمیت بســیار زیاد، در حد امكان مصالح نامناسب برداشت شده 
و با مصالح پر کننده )از قبیل ســنگ و بتن( جایگزین شــود. اما در شرایطی که 
راه یا ســازه از اهمیت کمتری برخوردار است می توان به لحاظ صرفه جویی در 
هزینه ها از پر کردن چاله ها صرف نظر کرده و با اســتفاده از LTP خاکریز را از 

روی حفره ها عبور داد.
اســتفاده از خاك مسلح برای تقویت خاکریز می تواند به دو شكل کلی مورد 

استفاده قرار گیرد:
الف- مسلح سازی بستر )یک الیه(:

 در این روش عنصر مسلح کننده در پایین ترین سطح خاکریز )روی حفره ها( 
در یــک الیه به کار گرفته می شــود و روی آن الیه هــای خاکریز متراکم اجرا 

می شود.
ب- مسلح سازی داخلی )چند الیه(:

در این روش چند الیه مســلح کننده که در ارتفاع خاکریز توزیع می شــود 
روی ســطح چاله ها اجرا می شود. بدین ترتیب یک ضخامت مشخص از خاکریز 
کاًل به صورت مســلح اجرا می شود. تكنیک تحلیل نیروهای داخلی در این روش 
پیچیده بوده و استاندارد انگلیسی BS-8006 طراحی برای این حالت را پوشش 

نمی دهد.
با توجه به این توضیحات، می توان با استفاده از روش مسلح سازی بستر )یک 
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الیه( الیه اصلی مســلح کننده را مورد محاســبه قرار داده و نهایتٌا برای افزایش 
ضریب اطمینان یک یا دو الیه مســلح کننده ضعیف تر )غیر محاســباتی( برای 
کاهش نشســت نهایی ســطح راه روی آن در نظر گرفت. انتخاب این رویكرد )با 
توجه به هزینه نســبی بیشتر( به میزان درجه اهمیتی که برای نشستهای نهایی 

در سطح راه در نظر گرفته می شود بستگی خواهد داشت.

LTP 5- فلسفه طراحی
نقش ژئوگرید مسلح کننده در بستر خاکریز این است که تضمین کند خدمت 
پذیری ســازه همواره در حدود تعیین شــده قرار داشته و حالت حدی )شكست 
 Tr ســازه( هیچگاه واقع نگردد. بنابراین نیروی طراحی ژئوگرید مســلح کننده

همواره باید از حد زیر کمتر در نظر گرفته شود:
Tr < TD/fn

که TD مقاومت نهایی طراحی دراز مدت ژئوگرید )LTDS( و fn ضریبی است 
برابــر یا بزرگتر از 1 که تابع میزان اهمیــت مالحظات اقتصادی در طرح بوده و 

مطابق جدول زیر تعیین می شود:

نمونه ای از سازه ها در هر رده ضریب fnرده اهمیت

دیوارهای حایل و شیب های با ارتفاع تا 1/5 متر که به کار نمی رود)1( اهمیت کم
تخریب آنها صدمات ناچیزی به بار می آورد.

1/0)2( اهمیت متوسط
خاکریزها و سازه هایی که تخریب آنها موجب سطح 
متوسطی از خسارت و از دست رفتن خدمت پذیری 

می شود.

1/1)3( اهمیت زیاد
کوله ها، سازه هایی که مستقیما حامل بزرگراه ها، راه های 
اصلی و راه آهن یا ساختمان های مسكونی هستند، سدها، 
دیوارهای ساحلی، دیوارها و شیب های حاشیه رودخانه ها

 جدول1 - معیار انتخاب ضریب fn بر اساس رده اهمیت سازه

LTP 6- روند طراحی
مالحظات کلی:

روند کلی طراحی برای تعیین مشــخصات ژئوگرید مســلح کننده مورد نیاز 
عبارتند از:

الف( تعیین حد نهایی مجاز برای نشست سطح فوقانی خاکریز راه یا روسازی 
)ds(

ب( تعیین قطر چاهک طرح )D( مطابق توضیحاتی که در ادامه می آید.
ج( تعییــن حداکثر کرنش قابل قبول در ژئوگرید به طوری که شــرط )الف( 

تامین شود.
د( تعیین مشخصات کشش ژئوگرید مورد نیاز در طراحی.
حدقابل قبول نشست سطح تمام شده خاکریز یا روسازی:

ds/DS < 1% برای راه های اصلی و بزرگراه ها 
ds/Ds < 2% برای راه های فرعی:   

برای راه هایی که دارای شــرایط ویــژه ای از لحاظ نوع ترافیک و اهمیت و... 
باشــند باید میزان مناســب تغییر شــكل قابل قبول با توجه به پروژه بررسی و 

انتخاب شود.

:)D( تعیین قطر چاهک طرح

انتخاب یک عدد مناســب که نماینــده قطر تقریبی چاهک ها در محل پروژه 
باشــد می تواند مبتنی بر تجارب مشابه، بررسی های زمین شناسی در منطقه و 
... باشــد. به هرحال باید یک عدد محافظه کارانه در این خصوص انتخاب شود تا 
عدم قطعیت های موجود در مورد چاهک های احتمالی که بعداً به وجود خواهند 

آمد را پوشش داده و بدین ترتیب میزان ریسک طراح را کاهش دهد.
عالوه بر قطر یک چاهک، پراکندگی چاهک های مجاور نیز حائز اهمیت بسیار 
بوده و در صورتی که با گروهی از چاهک های نزدیک به هم مواجه باشــیم، باید 
ضمن مســلح سازی سرتاســری ناحیه، قطر چاهک طرح را با توجه به عملكرد 
گروهی آنها تعیین کرد. در این شــرایط در نظر گرفتن الیه های ژئوگرید اضافی 

روی الیه اصلی کمک مهمی در افزایش ضریب اطمینان طرح خواهد داشت.

تعیین حداکثر مجاز کرنش نهایی ژئوگرید:

شكل تغییر یافته ژئوگرید که روی چاهک پل زده است، به صورت یک سهمی 
فرض می شــود و طبق آن حداکثر کرنش ژئوگرید ɛmax از روابط زیر محاســبه 

می شود:
براي شرایط کرنش صفحه اي: )مانند حفره هاي طولي(

ɛmax= 8 (ds/Ds( 2 × (D+ 2H/tan θd( 4 / 3D 4

براي شرایط تقارن محوري: )مانند حفره هاي دایره اي(

ɛmax= 8 (ds/Ds( 2 × (D+ 2H/tan θd( 6 / 3D 6
که در رابطه فوق:

حداکثر کرنش مجاز در مسلح کننده   ɛmax
حداکثر تغییر شكل نامتقارن مجاز در سطح خاکریز یا روسازی  ds/Ds

قطر طراحی چاهک  D
ارتفاع خاکریز  H

زاویه پایدار شیب خاکریز که تقریباً برابر زاویه اصطكاك داخلی خاك است.  dθ

 رابطه1 - محاسبه کرنش حداکثر ژئوگرید روی چاهک
تعیین مقاومت طراحی ژئوگرید مسلح کننده:

برای مسلح کننده های انعطاف پذیر )مانند ژئوگریدها( نیروی کششی Trs در 
مسلح کننده تغییر شكل یافته از رابطه زیر محاسبه می شود:

Trs= 0.5λ (ffs γH + fqωs) D √ (1+1/6ɛ)
که در رابطه فوق:

نیروی کششی مسلح کننده در هر متر طول  Trs
ضریبی که تابع یكطرفه یا دو طرفه بودن عملكرد ژئوگرید مسلح کننده است.  l

وزن مخصوص خاك مورد استفاده در خاکریز  γ
ارتفاع خاکریز  H

شدت سربار در باالی خاکریز  ωs
قطر طراحی چاهک  D

کرنش در مسلح کننده که کوچكتر و یا مساوی با ɛmax است.   ɛ
ضریب جزئی بار برای وزن مخصوص خاك که مطابق جدول )2( تعیین می شود.  ƒfs
ضریب جزئی بار برای بارهای خارجی که مطابق جدول )2( تعیین می شود.  ƒq

در چاهک های دایره ای و یا مســتطیل شكل )که در دو جهت امتداد دارند(  
l = 0/67 اســت، در حالــی که در چاهک های طولی )بــا امتداد در یک جهت(  

l = 1/0 می باشد.
 رابطه2 - محاسبه نیروی Trs که برای پل زدن روی چاهک الزم است فعال 

شود
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محاسبه طول گیرداری الیه خاك مسلح روی چاهک:
طول گیرداری مورد نیاز الیه مســلح شده )Lb( بر اساس روابط و پارامترهای 
زیر محاسبه شده و طبق آن طول اجرایی LTP روی چاهک های ریزشی تعیین 

می شود.

Lb ≥ fnfpTrs / γh (α'1 tan φ'cv1 / fms + α'2 tan φ'cv2 / fms(

که در رابطه فوق:
ضریبی که تابع رده اهمیت سازه است و مطابق جدول )1( تعیین می شود.   fn

ضریب جزئی که به مقاومت برون کشش مسلح کننده اعمال می شود و   fp
مطابق جدول )2( تعیین می شود.

متوسط ارتفاع خاکریز روی طول گیرداری مسلح کننده  h
وزن مخصوص خاك مورد استفاده در خاکریز  γ

ضریب اندرکش خاك و ژئوگرید در جهت اصلی مسلح کننده  α'1
ضریب اندرکش خاك و ژئوگرید در جهت فرعی مسلح کننده  α'2

ضریب جزئی که بستگی به نوع خاك مورد استفاده داشته و مطابق جدول    fms
)2( تعیین می شود.

حالت حدی خدمت حالت حدی نهاییضرایب جزئی
پذیری

ضرایب بار

ffs= 1.8ffs= 1.0برای وزن مخصوص خاك

ff = 1.2ff = 1.0برای بار مرده خارجی

fq = 1.3fq = 1.0برا ی بار زنده خارجی

ضرایب مصالح 
خاکی

tan φ'cv برای اعمال بر fms = 1.0fms = 1.0

Ć برای اعمال بهfms = 1.6fms = 1.0

Cu برای اعمال بهfms = 1.0fms = 1.0

ضریب نوع ماده 
مسلح کننده

که به مقاومت پایه مسلح کننده 
اعمال می شود.

)fm( این ضریب باید متناسب با نوع مسلح 
کننده و عمر طراحی مورد نظر انتخاب شود.

ضرایب 
اندرکنش خاك 

و ژئوگرید

fs = 1.3fs = 1.0لغزش در امتداد سطح مسلح کننده

fp = 1.3fp = 1.0بیرون کشش مسلح کننده

 جدول2 - خالصه ضرایب جزئی مورد استفاده برای محاسبه طول گیرداری 
)Lb( ژئوگرید

7- مالحظات اجرایی
قبل از نصب الیه ژئوگرید مســلح کننده معموالً یک الیه ژئوتكستایل محافظ 
در محدوده روی چاهک ها گسترده می شود. این ژئوتكستایل باید مقدار کمی از 
طرفین چاهک عریض تر باشد )حداکثر 1 متر از هر طرف( تا بدین ترتیب ضمن 
جلوگیــری از ریزش مصالح خاکی به درون چاهک، اندرکنش خاك و ژئوگرید را 

در طول گیرداری Lb تضعیف نكند.

8- اطالعات فنی مورد نیاز از پروژه جهت طراحی 
دقیق

 LTP با توجه به توضیحات قبلی که روند کامل طراحی ســكوهای انتقال بار
طی آن تشریح شد، این روش برای حفره هایی که حدود 1 متر در پالن وسعت 
دارنــد و فواصل تكرار آنها خیلی به هم نزدیک نیســت مورد اســتفاده قرار می 
گیــرد. برای انجام طراحی دقیق مطابق نیازها و شــرایط خاص پروژه مورد نظر، 
در اختیار داشــتن حداقل اطالعات فنی زیر که می تواند از محل مطالعات قبلی 
پروژه )زمین شناســی و...( و یا برداشت های میدانی انجام شده در محل سایت 

پروژه جمع آوری شود، الزم است:
ابعاد تقریبــی حفره ها که برای طرح باید مد نظر قــرار گیرد )طول، عرض، 

عمق( با در نظر گرفتن حفره هایی که ممكن است در آینده ایجاد شود.
الگوی پراکندگی حفره ها نسبت به یكدیگر )در پالن( که باید روی یک نقشه 

جانمایی منعكس شود )با تعیین نوع حفره: نقطه ای، خطی یا وسیع(
 )φ و C ،مشخصات خاك مورد استفاده در خاکریز )دانه بندی، وزن مخصوص

به انضمام تراکم خاکریز مورد نظر.
ارتفاع متوســط خاکریز راه )H( که می بایست روی چاهک ها احداث شود )و 

تراکم مشخصه خاکریز(. 
تعیین حداکثر نشســت قائم قابل قبول در ســطح نهایی راه )ds( با توجه به 

ویژگیهای خاص و درجه اهمیت پروژه.

منابع و مراجع:
 BS-8006:1995 1- استاندارد

2- گزارش مطالعات پروژه هورالعظیم – مانا صنعت 1388
3- گزارش مطالعات پروژه هرمز – مانا صنعت 1390

توضیح: جداول، اشكال و فرمولهای ارائه شده در این مقاله، از متن اصلی فصل هشتم 
استاندارد BS-8006:1995 نقل/ ترجمه شده است. 
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چكیده
خاك های چســبنده برای ساختن ســازه های خاکی مسلح مناسب نیستند، 
به همین جهت معموالً از خاك درشــت دانه برای ساختن این سازه ها استفاده 
می شــود. خاك های درشــت دانه معموالً قفل و بســت بهتری با چشمه های 
مســلح كننده برقرار می کنند اما از طرفی این خاك ها معموالً مصالحی وارداتی 
از محل قرضه هســتند و ممكن است از این نظر پر هزینه باشند. در این تحقیق 
سعی شــده است که فقط الیه اي از خاك درشت دانه، با ضخامت های مختلف 
انتخابی، در اطراف مســلح کننده استفاده شود و حجم باقیمانده با خاك ریزدانه 
جایگزین شود. در  این مقاله نتایج آزمایش های بیرون كشیدگی كه بر روی ژئوگرید 
معمولی و نوعی مسلح كننده به نام مهار- شبكه انجام شده اند ارائه و کارایی این 

روش نشان داده شده است. 
کلمات کلیدی: آزمایشpull-out، ژئوگرید، مهار- شبكه، خاك ریزدانه، خاك 

درشت دانه.

مقدمه:
برای بهینه ســازی هر سازه ی خاکی مســلح شده، عوامل مهمی وجود دارد. 
ولی مهمترین این عوامل عبارتند از: خاك و عنصر مسلح کننده. خاك، بیشترین 
حجم یک سازه ی خاکی مسلح را تشكیل می دهد. یک قانون کلی می گوید: تقریباً 
همیشه امكان ساخت یک سازه ی خاکی مسلح حتی با استفاده از خاکی که در 
محل موجود اســت یا با اســتفاده از خاکی که از نزدیكی محل جمع آوری شده 
اســت، وجود دارد. اما الزم اســت که بدانیم آیا خاك مورد استفاده برای ساخت 
یک ســازه ی خاکی مسلح، مناسب است یا خیر. به همین منظور، انتخاب خاك 
با در نظر گرفتن مواردی مثل نوع ســازه، پایداری طوالنی مدت سازه ی تكمیل 
شــده، پایداری کوتاه مدت )در حین ســاخت(، خصوصیات فیزیكی- شیمیایی 
مصالح و هزینه ی کار، صورت می گیرد. پایداری ســازه ی خاکی مسلح بستگی 
دارد به توســعه ی مناسب اصطكاك بین خاك و مسلح کننده. اصطكاکی که در 

این حالت بســیج می شود تابعی از خصوصیات خاك و مسلح کننده خواهد بود. 
خصوصیات مصالح پرکننده که بر اصطكاك بین خاك و مســلح كننده تأثیر می 
گذارنــد عبارتند از: چگالی، دانه بندی، درصد رطوبت، شــكل و اندازه ی ذرات. 
خاك های غیرچســبنده که تا حدی متراکم شــده باشــند که منجر به انبساط 
حجمی آنها در حین آزمایش برش شــود، خاك های مناســب و ایده آلی برای 
استفاده در سازه های خاکی مسلح هستند. این خاك ها در محدوده ای که سازه 
های خاکی مســلح معموالً بارگذاری می شوند به صورت مصالح االستیک عمل 
می کنند. تنها عیب خاك های غیرچســبنده این است که این خاك ها معموالً 
مصالحی وارداتی هســتند و بنابراین ممكن اســت برای کار مورد نظر پر هزینه 
باشــند. از طرف دیگر، خاك های چسبنده برای ساختن سازه های خاکی مسلح 
مناسب نیستند. رفتار این خاك ها به صورت پالستیک یا االستوپالستیک است. 
مســلح کننده هایی که در خاك های چســبنده تحت اثر تنش زیادی واقع می 
شوند ممكن است مستعد خزش و تحت صدمه ی بیشتر در اثر خوردگی باشند. 
مهمترین مزیت خاك های چســبنده، در دسترس بودن آنها می باشد و بنابراین 

این مصالح مقرون به صرفه هستند. ]1[
در رابطــه با عوامل مؤثر و نیز رفتار مســلح كننده هایی از نوع ژئوســنتتیک 
در حین بیرون كشــیدگی، تاکنون مطالعات مختلف آزمایشگاهی و عددی توسط 
محققیــن مختلف انجام شــده اســت. Bergado و همكاران در ســال 1987، 
اندرکنــش بین خاك و ژئوگرید را با اســتفاده از آزمایش های برش مســتقیم 
و بیــرون کشــیدگی گزارش دادنــد و از نتایج آنها در یــک مطالعه ی موردی، 
اســتفاده کردند. در این آزمایش ها از ژئوگریدی که در خاك ماسه ی رسی قرار 
گرفته اســت، استفاده شده اســت]Palmeira .]2 و Milligan در سال 1989 
تأثیر شــرایط مرزی را بر روی نتایج تســت pull-out بررسی کردند. آنها به این 
مســأله پی بردند که زاویه اصطكاك داخلی به دســت آمده بین خاك و مسلح 
کننده، مقداری دست باال است. و این به علت اصطكاکی است که بر روی دیواره 
ی داخلی جعبــه ی آزمایش در آزمایش های کوچک مقیــاس، وجود دارد. به 
همیــن دلیل آنهــا توصیه به روغن کاری دیواره ی داخلــی جعبه و نیز افزایش 

مقایسه ی آزمایشگاهي مقاومت بیرون كشیدگی 
)Pull-Out( ژئوگرید و مهار- شبكه 

)Grid-Anchor( محصور شده توسط 
الیه ی درشت دانه در خاك های چسبنده

 نادر هاتف 1، نازنین سهرابي 2، 
1- استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز 

2- دانشجوي کارشناسي ارشد، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست، 
دانشگاه شیراز
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مقیاس آزمایش، کردند. به عالوه پیشنهاد کردند که اصطكاك ناشی از جداره، در 
محاسبات مربوط به ضریب اصطكاك لحاظ شود]Ochiai .]3 و همكاران در سال 
1994 دو نوع آزمایش برش مســتقیم و pull-out بر روی تعدادی ژئوسنتتیک 
از نوع ژئوتكســتایل، ژئوگرید، ژئونت انجام دادند تا طــی انجام این آزمایش ها 
پارامترهای مربوط به اصطكاك موجود در فصل مشــترك خاك و ژئوســنتتیک 
)cs,δs)، از آزمایش برش مســتقیم، و پارامترهــای اصطكاکی مربوط به بیرون 
کشــیدگی)pull-out( (cp,δp)، از آزمایش pull-out، مشخص شود. به همین 
منظور با ترســیم یک سری نمودارهای تنش نرمال σN در برابر تنش اصطكاکی 
برشــی ماکزیمم τsmax و با عبور دادن بهترین نمودار از نقاط به دســت آمده از 
آزمایش برش مســتقیم بر روی نمودار، از طریق رابطه ی زیر مقدار cs,δs را به 

دست آوردند:
τsmax = cs + σN tan δs    )1(

همچنین با توجه به نتایج آزمایش بیرون کشیدگی، از طریق روابط زیر مقدار 
cp , δp را محاسبه کردند:

τpmax = cp + σN tan δp    )2(

τpmax = FTE / 2LE    )3(

در رابطه  ی فوق:
1- اگر ژئوسینتتیک به طور کامل و بدون هیچ نوع گسیختگی از خاك بیرون 

کشیده شود، داریم:
FTE=FTmax , LE=LB

ماکزیمم نیروی بیرون کشیدگی   FTmax
طول جعبه  ی آزمایش   LB

2- اگر ژئوســینتتیک همراه با گســیختگی بیرون بیاید یا اگر مقدار افزایش 
طول آن تقریباً 20 درصد ابعاد جعبه ی آزمایش باشد، آنگاه خواهیم داشت:

FTE=FTmax -FR  , LE=LT
نیروی به وجود آمده در خارج از محدوده ی مقاومت بیرون کشیدگی مسلح کننده    FR

LT = FU / 2(c + σN tan Ø(    )4( 

در رابطه  ی فوق:
)KPa(مقاومت پاره شدگی ژئوسینتتیک   FU

)KPa(چسبندگی ظاهری خاك   c
زاویه  ی اصطكاك داخلی خاك )درجه( ]4[.  Ø

Oostveen و همكاران در ســال 1994 یک سری آزمایش بیرون کشیدگی 
بزرگ مقیاس بر روی فوالد و ژئوگرید در خاك های غیرچســبنده انجام دادند. 
نتایــج حاکی از آن بود که توزیع تنش برشــی در طول یــک ژئوگرید از میزان 
نزدیكی به جداره ی جعبه در قســمت جلــو، تأثیر می پذیرد. این نتایج در واقع 
مشــابه نتایج آزمایش هایی اســت که آقایان Palmeira و Milligan در سال 

1989 انجام دادند ]5.6[.
Wilson-Fahmy و همكاران در سال 1994 بر روی یک نوع ژئوگرید سخت 
و دو نوع ژئوگرید انعطاف پذیر تجاری موجود که در خاك ماسه ای متراکم قرار 
گرفته اســت، یک سری آزمایش pull-out انجام دادند. نتایج آزمایش های آنان 
نشان داد که گسیختگی معموالً یا به علت بیرون کشیده شدن ورقه ی ژئوگرید 

است یا ناشی از پاره شدگی آن است ]7[.
Forsman ،Slunga در ســال 1994 یک ســری آزمایش pull-out بزرگ 
مقیاس با اســتفاده از قطعات ژئوتكســتایل و ژئوگرید با طول های مختلف و نیز 
با اســتفاده از ماسه، سنگ شكسته و LECA )ســنگدانه ی رس منبسط شده 

ی ســبک(، انجام دادند. آنها با انجام این آزمایش ها به این نتیجه رســیدند که 
هنگامــی که در آزمایش pull-out طول نمونــه افزایش پیدا می کند، مقاومت 
برشــی متوسط آن کاهش می یابد. آنها علت این مسأله را این گونه بیان کردند 
که گســیختگی در قسمت افزایش یافته ی طول مســلح کننده، رشد تصاعدی 

خواهد داشت ]8[.
مطالعات تجربی که تاکنون در این زمینه انجام شــده است، تأثیر پارامترهای 
مختلف )ســختی مســلح کننده، هندســه و طــول آن، تنش مؤثــر عمودی و 
خصوصیــات ژئوتكنیكی خاك(را بر روی مقاومت بیرون کشــیدگی بیشــینه و 
پســماند، مورد بررســی قرار داده اند. بر اســاس نتایج آزمایش هایی که توسط 
Moraci و Recalcati در ســال 2005 صورت گرفته اســت، یک روش تئوری 
جدید برای تعیین مقاومت بیرون کشیدگی بیشینه و پسماند ژئوگرید مدفون در 
خاك متراکم دانه ای پیشــنهاد شده است. این روش قادر به ارزیابی مؤلفه های 
اصطكاکی و باربری مقاومت بیرون کشــیدگی ژئوگرید، محاسبه ی میزان کش 
آمدگی مســلح کننده و ابعاد آن و تعیین پوش گســیختگی خاك در برگیرنده 
ی ژئوگرید در ناحیه ی غیرخطی، اســت. بر طبق مقایسه ای که آنها بین نتایج 
تجربی و این روش تئــوری انجام دادند، به علت مطابقت نتایج این دو روش، به 
مطلوب و مناســب بودن روش تئوری پیشــنهادی خود پی بردند ]Feng .]9 و 
همكاران در ســال 2008 تحقیقاتی در رابطه با رفتار بیرون کشــیدگی ژئوگرید 
مدفون در رس ســرخ انجام دادند. نتایج کار آنها بیانگر این مسأله بود که در این 
حالت ژئوگرید دچار گسیختگی pull-out می شود و مقاومت نهایی آن در برابر 
میزان رطوبت خاك، حســاس می باشــد، به طوری که درابتدا با افزایش درصد 
رطوبت خاك کاهش پیدا می کند و سپس با رسیدن درصد رطوبت خاك به حد 
خمیری خاك، یعنی هنگامی كه نیروی بیرون کشــیدگی نهایی مستقل از فشار 

نرمال می شود، به یک مقدار ثابتی میل می کند ]10[.
با توجه به بحث های فوق و مقایســه ی دو خاك چسبنده و غیرچسبنده، در 
این تحقیق مســلح کننده ها را به طرق مختلف در خاك  درشت دانه که توسط 
خاك ریزدانه محصور شــده اند قرار داده ایم. هدف، در واقع، انجام یک ســری 
آزمایش  pull-out بر روی مســلح کننده های مذکور اســت، که یک بار داخل 
خاك ریزدانه قرار گرفته اند و بار دیگر در ضخامت های تعیین شده ای از خاك 
دانه ای واقع می شوند. قصد بر آن است که با تحلیل نتایج این آزمایش ها تأثیر 
خاك چســبنده و غیر چســبنده را بر روی مقاومت بیرون کشیدگی این دو نوع 

مهار بررسی و مقایسه کنیم.

مواد و مصالح مورد استفاده در این تحقیق:
مصالح خاکی:

مصالح خاکی مورد اســتفاده در آزمایش های مربــوط به این تحقیق دو نوع 
مصالح خاکی ریزدانه و درشــت دانه است. خاك ریزدانه ی مورد استفاده از نوع 
 SW با زاویه ی اصطكاك داخلی 28/42 درجه و خاك درشــت دانه از نوع CL
با زاویه اصطكاك داخلی 43 درجه می باشد. میزان تراکم نسبی تمامی نمونه  ها 
حدوداً 70 % می باشد. خاك ریزدانه ی مورد استفاده در این آزمایش ها را پس 
از پهن کردن و خشک کردن به کمک یک چكش پالستیكی کوبیده و سپس از 
الک نمره ی 10 رد شــده است تا حالت یكنواختی در تمامی آزمایش ها داشته 
باشــد. در آزمایش هایی که انجام شــدند، خاك به صورت خشــک می باشد، و 

رطوبت آن به عنوان یک پارامتر متغیر، مورد بررسی قرار نگرفته است.

مشخصات ژئوگرید و مهار- شبكه ی مورد استفاده:

مســلح کننده های مورد اســتفاده در این تحقیق از نوع ژئوگرید Netlon دو 
محوره با نام تجاری CE131 بوده )شــكل 1( که مشخصات هندسی و مقاومتی 
آن در جدول 1 ارائه شــده است. ابعاد کلیه ی نمونه های مسلح کننده ی مورد 
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اســتفاده در این آزمایش به علت محدودیتی که در اثر ابعاد دستگاه وجود دارد، 
16 سانتیمتر در 40 سانتیمتر می باشد.

مهار- شــبكه1 مورد اســتفاده در این تحقیق نوعی مســلح کننده ی ابداعی 
)توسط نویسنده اول( است که از اتصال تعدادی مهار )انكر( به ژئوگرید معمولی 
Netlon به دست آمده است. مهارهای مذکور شامل یک عدد المان مكعب شكل 
از جنس پالستیک فشرده هســتند که هر یک توسط بست کمربندی از جنس 
نوعی پلیمر با مقاومت کششــی مناسب در فواصل 15 و 30 سانتیمتر از ابتدای 
ژئوگرید، مطابق شــكل 2، به ژئوگرید متصل شده اند. بست های مورد استفاده 
قادر به اتصال مهار تحت هر زاویه ای هســتند که در این تحقیق با زاویه ی 45 
درجه نسبت به راستای افق به ژئوگرید متصل شده اند. ژئوگرید CE131 دارای 
فضاهای خالی شــش وجهی است و بســت های مذکور دقیقاً در دو سوی محل 
اتصــال اعضای طولی و عرضی در هر حفره قرار می گیرند که این عمل پایداری 
بهتر مهار حین اعمال بار را موجب می شود. شایان ذکر است که مقاومت کششی 
بست ها تا زمانی که دچار گسیختگی نشوند، تأثیری در مقاومت بیرون كشیدگی 
 Passive مســلح کننده ندارد و تنها قــرار گرفتن مهارهای مكعبــی در حالت
افزایش مقاومت بیرون كشــیدگی را موجب می شــود ]11[. ویژگی مهار- شبكه 

در جدول 2 ذکر شده است.

)Netlon( شكل 1. ژئوگرید معمولی

)Grid-Anchor( شكل2. مهار- شبكه

جدول 1 . مشخصات ژئوگرید معمولی

ویژگیمقدار

 EA(KN/m) سختی االستیک 11/7

 )mm( ابعاد حفرات 27×27

1 .Grid Anchor 

)mm( ضخامت متوسط اعضای عرضی2/2

جدول 2. مشخصات مهار-شبكه

ویژگیمقدار

)KN( سختی محوری مهارها0/18

)mm( طول مهارها30

)mm(فاصله ی بین مهارها در راستای جا به جایی60

)mm( فاصله  ی بین مهارها در راستای عمود بر جا به جایی60

)mm( ضخامت مهارها11

مشخصات دستگاه آزمایش:
دســتگاه مورد استفاده در این تحقیق)شــكل3( مطابق توصیه های محققین 
Palmeira در ســال 1989 و Hayashi در ســال 1996 و ... و نیــز بــر طبق 
اســتاندارد ASTM، ساخته شده است. البته محققین برای انجام مطالعات خود 
از دســتگاه هایی با ابعاد و اندازه و نیز تجهیزات مختلف جهت بررســی مقاومت 
بیرون کشیدگی ژئوسنتتیک ها استفاده کرده اند. اما همه ی دستگاه های مورد 

استفاده از اجزاء زیر تشكیل شده اند:
1- جعبه: در این جعبه نمونه ی خاك و مســلح کننده ی مورد نظر قرار داده 
می شود و این جعبه بسته به اندازه ی ذرات و نوع و هندسه ی مسلح کننده ی 

مورد استفاده، ابعاد متفاوتی خواهد داشت.
2- جک فنری: تأمین کننده ی نیروی کششــی الزم جهت بیرون کشــیدن 

مسلح کننده است.
3- گیج یا LVDT: که وسیله ی سنجش میزان جابه جایی ابتدای نمونه است 

و دقت اندازه گیری آن، صدم میلیمتر است.
4- وســیله ای به نام clamp که رابط بین جک و مســلح کننده بوده و باید 
به گونه ای طراحی شــود که بدون هیچ گونه تغییر شــكلی نیروی کششی را به 

نمونه انتقال دهد.
5- صفحه ی صلبی که در باالی جعبه قرار داده شــده و تنش سربار از طریق 

آن به نمونه اعمال می شود]11[
 6- سیم های سه تار جهت اندازه گیری جابه جایی در طول نمونه ی ژئوگرید 

در فواصل 14، 27 و 40 سانتیمتر از ابتدای ژئوگرید.

 Pull-out شكل 3. دستگاه آزمایش

روش انجام آزمایش: 
در این تحقیق حدود 20 آزمایش انجام شــده است که از این بین تعدادی بر 
روی ژئوگرید معمولی و تعدادی نیز بر روی مهار- شبكه محصور در ضخامت های 
متفاوتی از خاك ماسه ای، انجام شده است به طوری که مابقی جعبه ی آزمایش 
را خاك ریزدانه CL تشــكیل می دهد. ابتدا هر دو نوع مســلح کننده در جعبه 
طوری تعبیه شده اند که کل جعبه با خاك ریزدانه پر شود. سپس خاك ماسه ای 
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با ضخامت های 10، 12 و 14 سانتیمتر به صورت، 5 سانتیمتر باال- 5 سانتیمتر 
پایین، 7 سانتیمتر باال- 5 سانتیمتر پایین و 9سانتیمتر باال- 5 سانتیمتر پایین، 
اطراف مسلح کننده ها قرار داده می شود تا بتوان اثر ضخامت های مختلف خاك 
درشت دانه را در اطراف مسلح کننده بررسی کرد. الیه های 5 سانتیمتری خاك 
با اعمال 36 ضربه توسط یک چكش چوبی به میزان کافی متراکم شدند )تراکم 
خاك در این تحقیق مورد بررســی قرار نمی گیرد(. بار قائمی که به نمونه اعمال 
می شــود KPa 5 می باشد. جهت بارگذاری افقی نیز از یک جک فنری استفاده 
شــده است. بار افقی توسط یک گیج رینگی اندازه گیری شده است. برای اندازه 
گیری کلیه ی جابه جایی ها از گیج هایی با دقت صدم و هزارم میلیمتر استفاده 

شده است.

: Pull-out نتایج به دست آمده از آزمایش
نتایج به دســت آمــده از آزمایش ها در نمودارهای 1 تا 6 های نشــان داده 
شده اســت. نتایج آزمایش های بیرون كشــیدگی که بر روی ژئوگرید معمولی و 
مهار- شــبكه انجام شده است به صورت نمودارهای مقاومت بیرون کشیدگی در 
برابر جابه جایی نقاط مختلف ژئوگرید همانطور که در قســمت قبل شــرح داده 
 شد، ترســیم شده است. به منظور اندازه گیری جابه جایی ژئوگرید سه نقطه ی 
14و27و40 ســانتیمتری از ابتدای ژئوگرید انتخاب شــده است که جابه جایی 
این ســه نقطه با اتصال آنها توسط سیم های سه تار روکش دار به سه عدد گیج 
با دقت صدم میلیمتر، ثبت شــده اســت. این ســه جابه جایی برای هر آزمایش 

ژئوگرید بر روی یک نمودار رسم شده اند.

بحث بر روی نتایج و نتیجه گیری:
همانطــور که مالحظه می شــود، بر روی نمودارها مقدار بیشــینه ی نیروی 
بیرون كشــیدگی آن آزمایش که ژئوگرید مربوط به آن آزمایش قادر به تحمل آن 

)بدون گسیختگی( بوده است، درج شده است.
با مقایسه ی این نمودارها به نتایج کلی زیر می رسیم:

به طــور کلی می توان گفت کــه در هر آزمایش میزان جابــه جایی ابتدای 
ژئوگرید نسبت به نقاط میانی و انتهای آن در خاك، بیشتر است. علت این مسأله 
این است که با شــروع وارد آمدن نیروی بیرون کشیدگی به ژئوگرید مدفون در 
خــاك، اول نقاط ابتدایی ژئوگرید که بــه Clamp نزدیک ترند، نیرو می گیرد و 
این نیرو این نقاط را به حرکت در می آورد و نهایتاً این نقاط هســتند که پس از 

وارد آوردن نیرو، با ذرات خاك در گیر می شوند.

نمودار 1. ژئوگرید معمولی )5 سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه  ای پایین(

نمودار 2. مهار-شبكه )5 سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه ای پایین(

نمودار 3. ژئوگرید معمولی)7سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه  ای پایین(

نمودار 4. مهار-شبكه )7سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه ای پایین(
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نمودار 5. ژئوگرید معمولی)9 سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه  ای پایین(

نمودار 6. مهار-شبكه )9سانتیمتر خاك ماسه  ای باال-5 سانتیمتر خاك 
ماسه ای پایین(

با توجه به نمودارها، نقاط انتهایی ژئوگرید پس از نقاط ابتدایی، نیرو کســب 
می کنند و نیز میزان جابه جایی کمتری نسبت به نقاط ابتدایی دارند.

با مقایســه ی نمودارهای مربوط به ژئوگریــد معمولی، می توان گفت که هر 
چقدر میزان ضخامت خاك درشــت دانه ی اطراف ژئوگرید بیشــتر شود، مقدار 
مقاومت بیرون کشــیدگی آن افزایش مــی یابد. البته این مقــدار افزایش تابع 
ضخامت الیه ی درشــت دانه اســت. از طرفی مقدار جابه جایی ثبت شــده ی 
هــر نقطه از ژئوگرید به ازای حداکثر مقاومت بیرون کشــیدگی آن نقطه، در هر 
آزمایش به ازای افزایش ضخامت درشت دانه ی اطراف ژئوگرید، کاهش می یابد. 
دلیل این امر این اســت که با افزایش ضخامت درشت دانه به علت افزایش تنش 
اصطكاکــی بر روی صفحه ی ژئوگرید، مقدار جابه جایی کمتری از خود نشــان 

می دهد.
با مقایســه ی نمودارهای مربوط به مهار- شبكه نیز می توان به نتایج مشابه 
فوق رســید. البته این تغییرات نیرو روند متعادلی دارد و از این نظر که تغییرات 
خیلی قابل مالحظه نیستند می توان گفت که نیروهای جذب شده توسط کلیه ی 
ژئوگریدها تقریباً میزان ثابتی دارد و به طور میانگین برای ژئوگرید معمولی برابر 

4/78 کیلو پاسكال و برای مهار- شبكه برابر 5/09 کیلو پاسكال می باشد.
در یک مقایســه ی کلی بین نمودارهــای مهار- شــبكه و ژئوگرید معمولی 
می توان گفت که میزان نیروی بیرون کشیدگی ماکزیمم در مهار- شبكه نسبت 
بــه ژئوگرید معمولی افزایــش یافته و در عوض میزان جابه جایی در راســتای 
ژئوگرید به ازای این نیرو، در مهار- شــبكه نســبت به ژئوگرید معمولی کاهش 

یافته است.
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مقدمه
حفاظت از سطح شیبهای خاکی در مقابل فرسایش ناشی از عوامل جوی و محیطی فارغ از دیگر ثمرات آن، اقدامی در راستای بهبود منظر شهری و حفظ محیط 
زیســت به شــمار می آید. مدافعین این نظر به زیبایی سطوح حفاظت شده که به طور عمده با گونه های گیاهی متنوع زینت یافته و یا ترکیب چشم نوازی از مبلمان 
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تصویر 1- گسیختگی سطحی 

لغزش های ســطحی بزرگ شــیروانی های خاکی اغلب پس از سپری شدن 
مراحل اولیه فرسایش ســطحی روی می دهند )تصویر1(. لذا حفاظت در مقابل 
فرسایش نه تنها متعلق به ابنیه شهری بلكه در فعالیت های عمرانی دیگری نظیر 

راه سازی نیز مورد توجه می باشد.
همچنین در نظر گرفتن مشكالتی که رسوب ناشی از خاکهای فرسایش یافته 
در شــبكه جمع آوری آب های ســطحی به وجود مــی آورد، متولیان و مجریان 
شبكه های جمع آوری آب های سطحی را به دیگر عالقمندان امروزی حفاظت از 
سطح شــیب های خاکی در مقابل فرسایش یعنی سازمان هایی نظیر زیبا سازی 

و فضای سبز افزوده است.
دیدگاه فوق و نیز چگونگی اجرای پروژه هایی از این دســت در ســطح شهر 
تهران، ما را بر آن داشــت که در این یادداشــت پس از ارائه شــناخت عمومی 
نســبت به روش های حفاظت از سطح شیروانی ها با استفاده از مصالح طبیعی و 
پیش ساخته )در این شماره( در ادامه به روش های طراحی متعارف و نیز اجرای 

مصالح ژئوسینتتیک در سطح شیروانی های خاکی بپردازیم.

شیب های خاکی 

پیش از ورود به بحث الزم اســت طبقه بندی شیبهای خاکی براساس قابلیت 
رویــش پذیری گیاهی را به عنوان یک طبقــه بندی کاربردی که در ادامه بحث 
بخصوص در شــناخت روش های جلوگیری از فرسایش به ما کمک خواهد کرد، 

بپردازیم.
شــیب های خاکــی را، با توجه به قابلیت رویش پذیری گیاهی به دو دســته 

تقسیم می نمایند: 
شیب های رویش پذیر: دســتهای از شــیب های خاکی کــه دارای میزان 
مناسبی خاك نباتی می باشند و یا با توجه به شرایط خاص توپوگرافی و محیطی، 
سطح آنها را الیه ای با ضخامت مناسب از خاك دارای قابلیت رشد و نمو گیاهان 

پوشانیده شده است.

شیب های رویش ناپذیر: این شــیب های خاکــی اغلب حاوی مخلوطی از 
ســنگ و خاك می باشــند. به عنوان مثال می توان به شیروانی های باقیمانده از 
حفاری در خاك های ســیمانی شده و تپه های سنگالخی اشاره نمود )تصویر2(. 
ویژگی این شــیب ها عدم امكان رشد و نمو ریشه گیاهان در بدنه شیروانی و نیز 

نداشتن خاك حاوی منابع مغزی برای گیاه است.
نكته قابل ذکر و شــایان توجه این اســت که این دســته بنــدی تنها برای 
شــیروانی های خاکی دارای پایداری ژئوتكنیكی و فاقد اســتعداد گســیختگی 

موضعی و یا رانش صحت دارد. 
فارغ از طبقه بندی فوق، هر دو دســته پتانســیل فرسوده شدن در اثر عوامل 

محیطی را دارا می باشند و جلوگیری از فرسایش آنها امری الزم می باشد.

تصویر 2- شیروانی در خاکهای سیمانی شده

لزوم حفاظت از سطح شیب ها در مقابل فرسایش: 
شیب های خاکی اغلب به سبب دخالت انسان در طبیعت در معرض فرسایش 
قرار می گیرند. یكی از اصلی ترین دالیل شــكل گیری این شــیب ها، حفاری و 

ترانشه برداری با هدف احداث مسیرهای راه و راه آهن است.
از آنجــا که هنگام خاکبرداری، پایداری داخلی و خارجی ترانشــه مورد توجه 
قرار می گیرد. لذا پس از حفاری، شیب خاکی پایداری بر جای می ماند. با توجه 
به آنكه اغلب تمرکز اصلی سازندگان، روی پیشرفت پروژه های عمرانی می باشد 
لــذا توجه به وضعیت شــیب ها در طول عمر آنها و نیز نحــوه نگهداری از بدنه 
خاکی، کمتر مورد نگرانی در حین ســاخت مورد توجه می باشد. به همین سبب 

پایداری شیب در آینده و آثار جانبی احداث آن مورد غفلت قرار می گیرد.
این در حالی اســت که بروز اتفاقات زیر، پس از احداث ترانشه به ظاهر پایدار 

قابل پیش بینی است:
فرســایش تدریجی و پیشرونده )progressive( ســطح شیب خاکی در اثر 

بارندگی و حتی باد. 
به کارگیری واژه پیشــرونده در معرفی فرسایش سطحی عالوه بر بار فنی به 
معنی فرآیندی که خود به خود متوقف نمی شــود، بار معنایی هشــداری نیز به 

همراه دارد.
فرســایش سطحی در اثر عواملی همچون باد و باران، هرچند از ابتدا خفیف و 
تدریجی اند، اما روند افزایشی داشته و پس از طی مراحل اولیه، این پدیده روندی 
فزاینده پیدا می کند. همچنین این پدیده می تواند مســبب بروز مشكالت بعدی 
باشد. یكی از مهمترین عوامل بروز ناپایداری در شیب ها وجود آب و تأثیر آن بر 
روی مشخصات ژئوتكنیكی خاك است. شیارهای ناشی از بروز فرسایش سطحی 

از بهترین معابر نفوذ آب به بدنه شیب و شكل گیری عواقب ناشی از آن است. 
قلوه کن شــدن ســنگ ها از دیگر مشكالت ناشــی از بروز فرسایش است. از 
بین رفتن درگیری بین ســنگدانه ها و بدنه اصلی منجر به کنده شدن و افتادن 
سنگ ها شده و حفرات باقیمانده خود نقاطی برای ادامه فرآیند فرسایش با شدت 

بیشتر خواهد بود )تصویر3(. 
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تصویر 3- شیبهای خاکی در حال فرسایش

مشكالت اجرایی کار روی شیبهای فرسایش یافته. 
دسترسی به سطح ترانشــه، هنگامی که گروه اجرایی مشغول حفاری اولیه و 
احداث ترانشــه اســت، اغلب دارای زحمت زیادی نیست. همچنین سطح شیب 
ترانشــه های تازه احداث شــده اغلب یكنواخت و برای اجرای طرح های کنترل 

فرسایش مناسب است .
این در حالی اســت که، شــیب های فرســایش یافته، دارای سطوحی اغلب 
ناهموار، نامتقارن و غیرقابل دسترســی و تردد هســتند، کــه در برخی از آنها 
هزینه های آماده ســازی برای اجرای کارهای کنترل فرسایش از هزینه مصالح و 
اجرای خود عملیات عمرانی بیشــتر خواهد بود و در برخی موارد بســیار دشوار، 

زمان بر و پر هزینه می باشد.

آسیب به تأسیسات پایین دستی.

شــبكه های جمع آوری آب های ســطحی، کانال های زهكشی، پیاده روهای 
مجاور ترانشــه، سواره روی پایین دست و... بخشــی از شبكه تأسیسات شهری 
و یا غیرشــهری هستند که به طور مستقیم یا غیر مســتقیم تحت تأثیر پدیده 

فرسایش قرار می گیرند.
امروزه شــاید نتوان اعداد و ارقام دقیقی در خصوص میزان خسارات ناشی از 
ورود خاك های فرسایش یافته به شبكه جمع آوری آب های سطحی منتشر کرد، 
اما می توان این موضوع را به عنوان زمینهای برای تحقیقات عالقمندان دانست.

مــواردی که در باال به آنهــا پرداختیم هر چند گویای همه خطرات و عوارض 
ناشی از رها کردن سطح ترانشه ها به حال خود نیست با این وجود دامنه وسیعی 
از عوارض را در بر می گیرد. همچنین این موارد می تواند دســت اندرکاران امور 
زیر بنایی را به اهمیت پیشــگیری از فرسایش سطح شیب و توجه به این امر به 
عنــوان یكی از ارکان اصلی کار واقف ســازد. لذا در ادامه این بخش به بررســی 
راهكارهای عمومی متداول و برخی از راهكارهای خاص برای کنترل فرســایش 

می پردازیم.

راهكارهای حفاظت از سطح شیب در مقابل فرسایش

عموم راه کارهای کنترل فرســایش مبتنی بــر ایجاد یک رویه )الیه( محافظ 
فرسایش روی سطح خاکی باقیمانده از عملیات حفاری یا دیگر فرآیندهای شكل 
دهنده شــیروانی خاکی اســت. رویه محافظ می تواند متصل به سطح شیب و یا 
منفک از آن )به عنوان رویه کاذب( عمل نماید که به هر دو آنها خواهیم پرداخت. 
همچنین احداث این رویه می تواند به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی شیروانی 
با روش های گوناگون مانند میخ کوبی و یا احداث دیوار حائل به عنوان بخشــی 

از ایــن عملیات صورت پذیرد و یا آنكه پس از اتمام عملیات پایدار ســازی )که 
درخصوص شــیب های پایدار انجام نمی پذیرد( به عنوان یک کار مستقل برنامه 

ریزی و اجرا گردد. 
هدف ما در این مقاله پرداختن به روشــهای کنترل فرســایش است لذا اصل 
را بر پایدار بودن شــیروانی گذاشــته و به روش اجرای همزمان با پایدار ســازی 

نخواهیم پرداخت.
با توجه به جمیع موارد ذکر شده راهكارهای کنترل فرسایش را به سه دسته 

اصلی تقسیم نموده و به طور خالصه به تشریح هر راهكار می پردازیم.
الف- استفاده از گیاهان.

 همانطور که از عنوان این دســته بر می آید، اســاس کار بر احداث یک رویه 
گیاهی می باشــد که مانع از قرار گرفتن سطح خاکی شیب در معرض جریانات 
فرسایش دهنده باد و باران و... می شود. جهت بررسی روشهای احداث این الیه، 

ضروریست موانع تشكیل آنرا به خوبی بشناسیم. 
عواملی که مانع از رویش گیاهان بر روی سطح شیبها می شوند عبارتند از:

- تثبیت نشــدن بذر یا جوانه گیاه در ســطح شیب و فرار بذر یا جوانه در اثر 
فرسایش،

- عدم امكان دوانیدن ریشه در بستر،
- عدم وجود مواد مغزی و آب کافی برای رویش و دوام گیاه.

لذا برای ایجاد پوشــش گیاهی روی سطح شــیب میبایست مواد و مصالحی 
در اختیار داشــته باشیم که بتواند یكی یا همه مشــكالت فوق را برطرف نماید 

)تصویر4(. 

تصویر 4- شیبهای خاکی با پوشش گیاهی

 مواد و مصالح قابل اســتفاده به دو صورت طبیعی و صنعتی یافت و یا تولید 
می شود.

مصالح طبیعی: اســتفاده از انواع بافته ها ی گیاهی نظیر حصیرهایی که از 
ســاقه ویا ریشه های گیاهان تولید می شــود و یا محصوالتی از جنس کتان، به 
منظور تثبیت دانه و جوانه تازه رسته گیاه روی سطح شیب، روشی قدیمی است 
که در برخی موارد همچنان دارای کارایی است. مصالح طبیعی اینچنینی دارای 
عمر زیادی نیستند و از آنجا که در مقابل نور خورشید و دیگر عوامل محیطی به 
تدریج از بین میروند آنها را الیه قربانی شــونده )Sacrificial layer( می نامند. 
در ضمن باید عنوان شــود که اســتفاده از مصالح طبیعی به این معنی است که 
ســطح شــیروانی دارای مواد مغزی کافی برای رشد گیاه میباشد ونیز اجازه فرو 

رفتن ریشه به درون خاك را می دهد.
مصالــح صنعتی: این دســته از مصالــح که به طــور عمــده در خانواده 
ژئوســینتتیک ها )Geosynthetics( قرار می گیــرد میتوانند برای حل یک یا 

همگی مشكالت مذکور مورد استفاده قرار گیرند.
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ژئومت ها )Geomat( گونه ای از ژئوســینتتیک ها هستندکه برای جلوگیری 
از فرار دانه و کنده شــدن جوانه تازه و همچنین نگهداری مقدار محدود )الیه ای 
به ضخامت بین 1 تا 3 ســانتیمتر( از خاك گیاهی روی شــیب های نه چندان 
تند به کار میروند )تصویر5(. هرچند ابداع روشــهای جدید تولید، منجر به تولید 
ژئومت تقویت شده با ژئوگرید )Geogrid( شده است، اما کماکان استفاده از این 
مصالح در شیبهای با تندی بیش از 45 درجه به لحاظ اجرای الیه سبز و امكان 

بهره برداری، دوراز ذهن می باشد.
ژئومت در صورتی که دارای دوام الزم در مقابل نور خورشــید و دیگر عوامل 
محیطی باشــد به تنهایی نیز می تواند تا حدودی فرســایش ســطح شیروانی را 

محدود نماید.

تصویر 5- ژئومت

ژئوسل)Geocel( گونه دیگری از ژئوســینتتیک است که با توجه به ساختار 
ســلولهای اغلب النه زنبوری شكل خود که صفحه ای با ضخامت 5 تا 30 سانتی 
متر را به وجود می آورند، می تواند در بر گیرنده مقدار مشــخصی خاك )الیه ای 
به ضخامت 5 تا 20 سانتیمتر( روی سطح شیب باشد و حرکات الیه به طرفین و 

به خصوص در راستای شیب را محدود)confined( سازد )تصویر6(.

تصویر 6- ژئوسل

چنین الیه محدود شــدهای از خاك گیاهی می تواند بســتر مناســبی برای 
تثبیت دانه، جوانه زدن آن و رشد ریشه برخی گیاهان )اغلب گیاهان چمن گونه 
و یا بوته های کوچک( باشــد. از جمله مواردی که باید در ساختار ژئوسل رعایت 
شــود، چگونگی زهكشــی آب اضافه بر نیاز گیاهان از الیه خاك گیاهی اســت. 
تولیدکنندگان ژئوسل که مواد اولیه گوناگون و روش های مختلف تولید را به کار 

می برند، می بایست عبور و خروج حجم مشخص آب از الیه را تضمین نمایند به 
نحوی که وجود آب اضافه موجب ســنگین شدن الیه و عواقب ناشی از آن نظیر 

پارگی الیه ژئوسل و لغزش کل رویه کنترل کننده فرسایش نشود.
ســاختارهایی متشكل از سلول های به هم پیوســته که از مصالح ساختمانی 
نظیر بتن در جا یا بتن پیش ساخته، ساخته شده اند، دارای کارایی شبیه ژئوسل 
هســتندکه البته با هزینه بیشتری اجرا می شــوند. ضمن اینكه از این ساختارها 

اغلب برای کاشت درختچه ها و بوته، روی سطح شیب استفاده می شود.
بدون استفاده از گیاهان

انواع الیه های کنترل کننده فرســایش در مقابل جریانات هیدرولیكی مانند 
آنچه که در دیواره کانال ها و جداره رودخانه ها اســتفاده می شود، در صورتی که 
روی سطح شــیبهای خاکی قابل اجرا باشــد، می تواند به عنوان راه کار توصیه 

گردد.
از جمله راهكارها می توان سنگ چین خشک، سنگ چین سیمانی، الیه بتنی 

متخلخل و... را نام برد.
راهكارهای فوق به خاطر شــكل ظاهری، کمتر در ابنیه شهری مورد استقبال 
قرار می گیرند. لذا حتی در مواردی که به خاطر مالحظات اجرایی و یا دسترسی 
به مصالح مناســب عدم استفاده از گیاه توصیه می شود، در ابنیه شهری به سراغ 

راهكارهای ترکیبی می روند .
راهكارهای ترکیبی

ایــده های گوناگونی برای اســتفاده ترکیبی از مصالح ســاختمانی به همراه 
گونه های پایدار گیاهی که دارای هزینه نگهداری زیادی نیســتند، مطرح شده و 

اغلب در سطوح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.
انواع بلوکهای بتنی پیش ســاخته که با روش های گوناگون، به عنوان رویه ای 
 )flower box( کاذب در مجاورت سطح شیب ایجاد می شوند و به عنوان گلدان
برای کاشــت گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند، بنا به دالیل گوناگون از جمله 
ســهولت تولید بلوك ها و نزدیكی اســتفاده از مصالح ساختمانی با ذهنیت بهره 

برداران، مورد استقبال وسیعی قرار گرفته است. 

تصویر 7- پروژههای انجام شده در سطح تهران

 از آنجا که این قبیل بلوك ها، بدون وجود عامل اتصال به ســطح شــیب، تا 
ارتفاع محدودی قابل اجرا هستند، لذا در صورت استفاده با ارتفاع بیش از 3 یا 4 
متر و یا بهكارگیری در شیب های تندتر از 45 درجه، الزم است با طراحی دقیق 
از پایــداری الیه محافظ و هماهنگی عملكرد آن با بدنه شــیروانی بخصوص در 
مقابل بارهای دینامیكی اطمینان حاصل نمود. لذا نویسنده در بخش دوم همین 

مقاله به مبانی طراحی و اجرای این رویه ها خواهد پرداخت.
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Abstract
The important structures such as earth dams, slopes, 

roads and landfills in Iran and all seismic area of world are 
subjected to seismic loading. The dynamic stability analy-
sis of earth slopes due to important of dynamic stresses 
caused by earthquakes and influence of these stresses on 
strength and strength and stress – strain behavior of slope 
is so complicated than static stability analyses. It's the rea-
son to investigate the stability of saturated sandy slope and 
reinforced sandy slope with 4% carpet in wet condition 
under dynamic loading by physical modeling in shaking 
table. In this study influence of slope angle and variation of 
pore water presser under dynamic loading has been investi-
gated. materials this reinforced sandy slopes is special type 
of reinforced soli which is result of mixing firouzkouh 161 
sand with randomly distributed discrete fibers of carpet.

Slope stability, Dynamic loading, Pore water presser, 
Reinforced, Liquefaction Keywords:

1. مقدمه 
لغزش های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش ها 
ممكن است شیب های طبیعی را عارض شود و یا موجب به هم خوردن پایداری 
شیروانی های حاصل عمل انسان ها شود. وقوع این لغزش ها ممكن است یكباره 

صورت گیرد ویا چندین ماه و حتی سال ها به طول انجامد ]1[ .
در حالت شیب های طبیعی، گسیختگی ها معموالً به مسائل مربوط به جریان 
آب یا فرســایش پای توده در اثر آب شســتگی رودخانه یا دریا و با وقوع زلزله 
مربوط می شــود. مسائل گسیختگی دراز مدت در این موارد بیشتر مطرح است. 
در بسیاری از بناهای ساخته شده نیز گسیختگی در اثر لغزش مالحظه می شود. 
شــیروانی ها در این حاالت حاصل عملیات خاکبرداری یا خاکریزی هستند ]1[ 
. بندها و ســدهای خاکی نیز دســته دیگری از ابنیه را تشكیل می دهند که در 
معرض خطرات ناشــی از لغزش قرار دارند. در این ســازه ها تراوش و فرسایش 
حاصل از آب شســتگی عامل اصلی پدید آورنده لغزش اســت. در مورد سدهای 
خاکی می توان تاثیر تغیرات شــدید سطح آب پشت ســد را نیز بر پایداری آن 

عنوان کرد ]1[ .
فشــار آب حفره ای تولید شــده بر اثر وقوع زلزله باعث کاهش سختی برشی 
و در نتیجه کرنش زیاد می شــود. به این حالت خرابی جریانی می گویند که در 
ماســه های سست این مسئله متداول اســت. در صورتی که خاك خیلی سست 
نباشــد، افزایش کرنش برشی سبب اتساع می شود، که اتساع ایجاد شده موجب 

کاهش فشار آب حفره ای و افزایش سختی می شود که در نهایت سبب محدود 
کردن کرنش های ایجاد شده در اثر زلزله خواهد شد.

به طور کلی می توان علت اصلی شكست سطوح شیبدار را بیشتر شدن تنش 
برشــی از مقاومت برشی در سطح شكست دانســت، بنابراین محاسبات پایداری 
سطوح شــیبدار، در حقیقت مقایسه نیروهای که با عث گسیختگی می شوند با 

نیروهای که از گسیختگی جلوگیری می کنند، در سطح شكست می باشد.

2. ساخت نمونه 
2-1- مصالح مورد استفاده 

در آزمایشــات انجام گرفته جهت مدلسازی شیروانی خاکی به منظور بررسی 
پایداری دینامیكی آن از ماســه سیلیسی استاندارد شــماره 161 فیروزکوه که 
دارای دانه بندی یكنواخت و رنگ طالیی می باشــد، اســتفاده شده است. ماسه 
استاندارد 161 فیروزکوه دارای چگالی 2/658 ، قطر متوسط دانه های 0/3، وزن 
مخصوص خشک حداقل 13/5 کیلو نیوتن بر متر مكعب ، وزن مخصوص خشک 

حداکثر 16/53 کیلو نیوتن بر متر مكعب می باشد. 
چگالی ذرات خاك که در محاســبه نســبتهای وزنی و حجمی مورد استفاده 
قرار گرفت، بر اســاس آزمایش اســتاندارد ASTM C128-79 تعیین شد. برای 
تعیین دانســیته نسبی آزمایش تعیین نســبت منافذ ماکزیمم و مینیمم ذرات 
تحت اســتاندارد ASTM D 2049 توســط نگارنده انجام شد و بر اساس روابط 
وزنــی و حجم موجود در کتب مكانیک خاك، وزن مخصوص خشــک مینیمم و 
ماکزیمم آن تعیین گردید. در جدول 1 مشخصات فیزیكی ماسه استاندارد 161 

فیروزکوه ارئه شده است.

جدول 1 : مشخصات فیزیكی ماسه استاندارد 161 فیروزکوه

Gs emax emin D50 ϕ cu cc

2.658 0.943 0.604 0.3 33.33 2.58 0.97

2-3 – نحوه ساخت نمونه 
2-3 – 1- روش ســاخت مدل شیروانی یک طرفه ماسه ای مسلح با 

تریشه ژئوتكستایل در حالت اشباع 
ابتدا مقدار 0/4 درصد وزنی ماسه از نمونه ژئوتكستایل به صورت نوارهای نازك 
و قطعات منظم و یكنواخت با ابعاد 25×5×5 میلیمتر، برش زده شد و سپس به 
تریشه های ژئوتكستایل با توجه به درصد وزنی ماسه و تریشه مقدار 0/5 درصد 
رطوبت اولیه داده و با هم مخلوط می کنیم سپس آنها را مطابق با مقطع ترسیم 
شده بر روی نمای محفظه شفاف، به صورت تفكیک شده و الیه الیه به ضخامت 
5 ســانتیمتر در داخل محفظه ریخته شــده و متراکم می گردد. ارتفاع کل این 
شیروانی ها 55 سانتیمتر می باشد که شامل یک بستر به ضخامت cm 20 و بدنه 
شیب به ارتفاع 35 سانتیمتر است. برای ساخت آن با توجه به چگالی نسبی مورد 
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نظر )یعنی 30درصد( مقدار وزن خاك الزم برای پروفیل افقی خاك محاسبه می 
گردد. براســاس مطالعات انجام شده توسط باثرست1 و همكارانش )2007( برای 
جلوگیــری یا کاهش اثر بازتاب موج تحریک زلزله، دو صفحه یونولیتی در دیواره 
های جانبی عرضی چســبانده شد )باثرســت و همكارانش، 2007(. برای ایجاد 
نقاط شاخص به منظور بررسی کیفی تغییر شكلها و مقدار جابجای حاصل بر اثر 
بارگذاری لرزه ای، از ماسه فیروزکوه آغشته به رنگ سیاه در شبكه ای با چشمه 

های 10×10 سانتیمتری استفاده شده است.
در حین اجرای پروفیل خاك حسگرهای شتاب سنج را در وسط مقطع عرضی 
پروفیل خاك و در تراز نشــان داده شــده در شكل 1 قرار داده شد. همچنین به 
منظور اندازه گیری فشــار آب حفره ای دوعدد حسگر فشار آب حفره ای هم در 
ارتفاع 26 و 40 سانتیمتری از کف میز در دیواره جانبی میز لرزه قرار گرفت. در 
شكل 6 تصویر شماتیک از میز لرزه ابزار گذاری شده و تصویر میز لرزه در مرحله 

نهایی اشباع شدن، نشان داده شده است.

 الف

ب

شكل 1: الف( تصویر شماتیک از میزلرزه ابزار گذاری شده در آزمایش 2 ب( تصویر میز لرزه در 
مرحله نهایی اشباع شدن در آزمایش 2

2-3-2-روش ســاخت مدل شــیروانی دو طرفه ماسه ای مسلح با 
تریشه ژئوتكستایل در حالت مرطوب 

در ایــن نوع آزمایش پس از ســاخت اولین الیه به ضخامت cm 5، سنســور 
شتاب سنج پایه را در الیه اول قرار داده و پس از اجرای الیه نشانه گذاری، الیه 
های بعدی نیز به همین روش اجرا شــد. در شــكل 2 تصویر شماتیک پروفیل 

1  Bathurst

شــیروانی دو طرفه ماسه مسلح شده با تریشه ژئوتكستایل نشان داده شده است. 
همان طور که در این شــكل نشــان داده شده است یكی از حسگرهای شتاب بر 
کف میز و حســگرهای دیگر در ترازهای 5، 20، 40 سانتیمتری شیروانی خاکی 
قرار داده شــده اند. شكل 3 نمونه مدل ساخته شــده قبل از بارگذاری را نشان 

می دهد. 

شكل 2 : تصویر شماتیک پروفیل شیروانی دو طرفه ماسه مسلح شده با تریشه ژئوتكستایل 

شكل 3 : نمونه مدل ساخته شده قبل از بارگذاری

3. آزمایشات انجام یافته
در آزمایش بر روی شــیروانی های اشــباع و مرطوب پس از ساخت و اشباع 
شــدن آن، نمونه با اعمال نیرو لرزه ای به مدت 10 ثانیه به صورت دســتی به 
میزلــرزه آن را تحت بارگذاری دینامیكی قرار می دهیــم. داده های دینامیكی 
حاصل از آزمایش توسط یک دســتگاه )دیناالگردینامیكی( 8 کاناله با فرکانس 
قرائــت 250 داده بر ثانیه که مجموعاً برابر 2000 داده بر ثانیه برای تمام کانالها 
می باشد، ثبت می گردد. تاریخچه شتاب وارده به میزلرزه در آزمایش 4 در شكل 
4 ارائه شــده است. مشخصات آزمایشات انجام شــده بر روی شیروانی ماسه ای 

مسلح اشباع در جدول 2 ارائه شده است.
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شكل 4 : تاریخچه شتاب وارده به میزلرزه در آزمایش 4

جدول 2- مشخصات آزمایشات انجام گرفته بر روی شیروانی ماسه ای اشباع

 زاویه شیب شیروانیشماره آزمایش
 قبل از اشباع شدن )درجه(

 زاویه شیب شیروانی 
بعد از اشباع شدن 

)درجه(

 حداکثر شتاب وارده
(m/s2( 

0/385حدود14532

0/371حدود23532

330300/399

425250/411

بر اثر بارگذاری بر روی مدل شــیروانی مرطوب، هیــچ گونه خرابی حتی به 
صورت موضعی در آن ایجاد نشــد. علت پایداری شیروانی تحت این بار گذاری را 
می توان به باال بودن چســبندگی ظاهری بین دانه ها و همچنین مسلح نمودن 
خاك ارتباط داد. بر اساس آزمایشات انجام شده توسط قاضی )2008( شیروانی 
ماسه ای مرطوب غیر مسلح با زاویه 1:2 درون میزلرزه تحت بار گذاری لرزه ای 
با حداکثر شــتاب کمتر ا ز g 0/3 خراب شده است در صورتی که در آزمایشات 
انجام شــده توسط نگارنده شیروانی با شیب تندتر و حداکثر شتاب بیشتر خراب 
نشــده است. همچنین مســلح کردن خاك با تریشه ژئوتكستایل موجب کاهش 
مقدار بزرگنمایی شتاب زلزله می گردد. ضریب بزرگنمایی شتاب اعمالی در الیه 

های مختلف حاصل از این آزمایش در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3- خالصه نتایج حاصل ازآزمایش ها بر روی شیروانی دوطرفه مسلح

نام آزمایش ارتفاع شتاب سنج از 
بستر )سانتیمتر( حداکثر شتاب ضریب 

بزرگنمایی زاویه تراکم

SS4-66-30-1

0 0/35g 0/000

71/56 30
5 0/36g 1/026

20 0/38g 1/093

40 0/38g 1/105

SS4-66-30-2

0 0/57g 0/000

71/56 30
5 0/59g 1/032

20 0/63g 1/107

40 0/65g 1/136

SS4-66-30-3

0 0/69g 0/000

71/56 30
5 0/72g 1/036

20 0/78g 1/127

40 0/83g 1/195

4 . نتایج آزمایشات
در آزمایشــات 1 و 2 نسبت فشــار آب حفره ای در محل هر دو حسگرکمتر 
از0.6 می باشد ولی چون بار لرزه ای شتاب افقی به خاك وارد می کنند و تنش 
برشــی در خــاك را افزایش می دهد و بر روی پارامترهــای مقاومتی خاك هم 
تاثیر می گــذارد، لذا اگر چه روانگرایی در خاك رخ نداده ولی شــیروانی دچار 
ناپایداری شده و نقاط شاخص در مدل تغییر مكانهای افقی و قائم داشته اند. در 
جدول 3 حداکثر نســبت فشار آب حفره ای در حین آزمایشات در محل هر دو 
 ∆R حســگر و همچنین مقادیر برآیند تغییر مكان قائم و افقی لبه تاج شیروانی
حاصل از اعمال بار لرزه ای آمده اســت. بر اساس مقایسه نتایج این آزمایش ها 
با نتایج آزمایشــات مشــابه ای که بر روی شیروانی ماسه غیر مسلح اشباع انجام 
شــد، مشخص گردید که حداکثر فشار آب حفره ای تولید شده و حداکثر نسبت 
فشــار آب حفره ای )γu(max اضافی در شــیروانی های مسلح نسبت به شیروانی 

غیر مسلح به اندازه 15 درصد کمتر است.

جدول 4 : حداکثر نسبت فشار آب حفره ای اضافی و مقادیر برآیند تغیر مكان 
قائم و افقی لبه تاج شیروانی

شماره آزمایش γu(max(
P1 در محل حسگر

γu(max(
P2 در محل حسگر 

R∆ 
)سانتیمتر(

1 0/518 0/173 28/72

2 0/301 0/115 28/18

3 0/772 0/387 32/47

4 0/769 0/251 33/89

با توجه به جدول 4، در آزمایش های 3 و4 حداکثر نسبت فشار آب حفره ای 
اضافی در ارتفاع 26 ســانتیمتری از کف میز به ترتیب مقادیر 0/772 و 0/769 
رسیده اســت. مطابق مجموع اطالعات میدانی و آزمایشگاهی جمع شده توسط 
رولینز و همكاران ]5[ و ایشــیهارا و همكاران]6[ در زمینه روانگرایی، با افزایش 
فشــار حفره ای اضافی به مقدار بیش از 0/6 وقوع روانگرایی بسیار محتمل بوده 
و شــرایط الزم برای آن ایجاد می شود. در این دو آزمایش تغییر شكل دائمی در 
شیروانی )گســترش جانبی( در اثر روانگرایی مشاهده شد. در نمودارهای شكل 
4 تغییرات فشــار آب حفره ای نســبت به زمان در حین آزمایش قابل مشاهده 
اســت. شكل 5 تصویر شیروانی های ماسه ای اشباع بعد از اعمال بار لرزه ای در 

آزمایش1 و 2 و 3 و4 را نشان می دهد. 

الف
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شكل 4 : نمودارهای فشار آب حفره ای در ارتفاع 26 سانتیمتری از کف میز در حین بارگذاری 
لرزه ای : الف ( آزمایش 1 ب ( آزمایش 2 پ ( آزمایش 3 ت ( آزمایش 4

 
الف

ب

 
پ

ت 
شكل 5 : شیروانی ماسه ای اشباع بعد از اعمال بار لرزه ای: الف ( آزمایش 1 ب ( آزمایش 2 پ ( 

آزمایش 3 ت ( آزمایش 4 
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در آزمایش 4 اگر چه زاویه شیروانی کوچكتر از زاویه شیروانی در آزمایش های 
دیگر اســت، ولی به علت اعمال بار لرزه ای با حداکثر شــتاب بیشــتر، همچون 
آزمایشات قبلی شیروانی ناپایدار می شود. به علت کم بودن فاصله پنجه شیروانی 
تــا دیواره میز، خاك های کــه در زمان اعمال بار لرزه ای زودتر در پای شــیب 
فــرو ریخته و جمع شــده اند، مانع حرکت آزاد دیگر خاك های می شــوند، لذا 
همان طور که از شــكل 5 قابل مشــاهده است خط شــاخص در تراز نزدیک به 
سطح شــیروانی دارای انحناء به سمت راست میز است و همچنین پس از پایان 
بارگذاری لرزه ای پروفیل خاك دارای شیب نزدیک به افق می باشد. در آزمایش 
3 نیز خط شــاخص دارای انحناء به سمت راســت میز در تراز نزدیک به سطح 

شیروانی می باشد.
مقدار بزرگنمایی )نســبت حداکثر شــتاب ثبت شــده در تــراز باالتر - تاج 
شــیروانی- به حداکثر شتاب ثبت شده در تراز پایین تر- بستر( در تاج شیروانی 
در آزمایش بر روی شــیروانی ماســه ای مرطوب مســلح با تریشه ژئوتكستایل 
در آزمایش SS4-66-30-1 برابر با 1/105 می باشــد. شــكل 6 تغییرات ضریب 
بزرگنمایی شــتاب زلزله را برحســب عمق در هر ســه آزمایش نشان می دهد. 
همانطور که از این شكل می شود هرچه به تراز تاج شیروانی نزدیک تر می شویم 
مقــدار ضریب بزرگنمایی نیز افزایش می یابد. نكتــه دیگر آنكه با افزایش مقدار 
حداکثر شــتاب اعمالی به بســتر )مقدار شــتاب ها در جدول3 ارائه شده است( 
مقدار ضریب بزرگنمایی نیز افزایش می یابد. بر اســاس آزمایشــات انجام شده 
توسط قاضی )2008( شــیروانی ماسه ای مرطوب غیر مسلح با زاویه 1:2 درون 
میزلرزه تحت بارگذاری لرزه ای با حداکثرشتاب کمتر از g 0/3 خراب شده است 
در صورتی که در آزمایشــات انجام شده توسط نگارنده شیروانی با شیب تندتر و 
حداکثر شتاب بیشتر خراب نشــده است. همچنین مسلح کردن خاك با تریشه 

ژئوتكستایل موجب کاهش مقدار بزرگنمایی شتاب زلزله می گردد.

شكل6: تغیرات ضریب بزرگنمایی شتاب زلزله را برحسب عمق در مدل های شیروانی دو طرفه

6. نتیجه گیري
شیروانی دوطرفه ماسه ای مسلح شده با 0/4 درصد وزنی از تریشه ژئوتكستایل 
که خاك مخلوط شده با آن دارای رطوبت اولیه بوده مدل شد. رطوبت اولیه بین 
دانه ها خاك ماســه ای باعث شد تا شــیروانی با زاویه بیشتر از زاویه اصطكاك 
خاك معمولی در شرایط استاتیكی پایدار باشد. شیروانی ها تحت بارگذاری های 
لرزه ای مختلف دچار هیچ گونه خرابی نشــدند. علت این امر وجود چسبندگی 

ظاهری ناشی از حضور ذات آب بین دانه حاصل از رطوبت اولیه می باشد.
بر اســاس این تحقیق هر چه حسگرهای شتاب به تراز تاج شیروانی نزدیكتر 
باشند، مقدار حداکثرشــتاب ثبت شده بیشتر است. در نتیجه در ترازهای باالتر 

مقدار ضریب بزرگنمایی افزایش می یابد. 
شیروانی ماسه ای مرطوب مسلح شده با تریشه ژئوتكستایل نسبت به شیروانی 
ماسه ای مرطوب غیر مسلح دارای عملكرد بهتری در برابر زلزله است و همچنین 

مســلح کردن خاك با تریشه ژئوتكستایل موجب کاهش مقدار بزرگنمایی شتاب 
زلزله می گردد.

در حیــن بارگذاری لرزه ای، روانگرایی در تراز پنجه شــیروانی در محل گوه 
گسیختگی شروع شــده است، ولی در ارتفاع باالتر از بستر، تنش برشی کمتری 
تولید شده و شروع روانگرایی در آنجا دیده نشد. در تمام آزمایش ها در محدوده 
پنجه شــیروانی ها بیشــترین خرابی و آشــفتگی در خط های شاخص به وقوع 

پیوست. 
بر اساس مقایسه نتایج این آزمایش ها با نتایج آزمایشات مشابه ای که بر روی 
شیروانی ماسه غیر مسلح اشباع انجام شد، مشخص گردید که حداکثر فشار آب 
حفره ای تولید شده و حداکثر نسبت فشار آب حفره ای اضافی در شیروانی های 

مسلح نسبت به شیروانی غیر مسلح به اندازه 15 درصد کمتر است.
گســترش جانبی و تغییر مكان نقاط شــاخص در هر چهار مدل شــیروانی 

ماسه ای اشباع باعث ایجاد سطوح منحنی شكل می شود.
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کنفرانس EUROGEO5 - والنسیا – اسپانیا 
16 تا 19 سپتامبر – 2012

پنجمین کنفرانس اروپایی ژئوســینتتیک با همكاری بخش Chapter اسپانیا 
در شهر والنسیا انجام خواهد شد. 

به دلیل موفقعیت در کنگره قبلی، کنگره پنجم تمایل دارد به یک شــاخص 
بین المللی در زمینه ژئوسینتتیک تبدیل شود. دوره های فنی کوتاه مدت، بخش 
های آموزشــی و سخنرانی های کلیدی مبادله بین دانش و تجربه متخصصین را 

باال خواهد برد.
WWW.EURO-  جهــت دریافت اطالعات و موضوعات بیشــتر به ســایت

GEO5.ORG مراجعه فرمایید. 
انتشار شماره 28 خبرنامه انجمن بین المللی ژئوسینتتیک در سال 2012 

این شماره با محوریت موارد ذیل چاپ گردیده است: 
*گزارشــی از چگونگی تایید تزهای مرتبط با علم ژئوســینتتیک در IGS و 

حمایت مالی از آنها 
*اخبار فعالیت های کمیته فنی انجمن ژئوسینتتیک 

*گزارش روند انتخاب پرفسور Cazuffi در کمیته استاندارد سازی اروپا 
*گزارشی درباره نشریات

Geotextile and Geomembrane و Geosynthetics International

اخبــار

ثبت نام کاندیداهای شورای مرکزی IGS در دوره 
2012 تا 2016 مطابق شرایط ذیل آغاز شد. 

مطابق اساســنامه انجمن ژئوســینتتیک یک انتخابات میان دوره ای در سال 
2012 برگزار خواهد کرد و در آن هشــت عضو مجمع انتخاب خواهد شــد. هر 
عضو انتخاب شــده 4 سال در این سمت فعالیت خواهد کرد. اسامی هشت نفری 

که دوران آنها در این دوره پایان می پذیرد. به شرح ذیل است.
- پرفسور برگا دو )تایلند(

- آقای زیگلر )Ziegler( آلمان
Korea آقای ژئون -

- آقای پیمرتال )برزیل( 
- آقای بوازا )Bouazza( استرالیا

- آقای فانیتی )ایتالیا( 
برای بررسی شرایط کاندیدا توری به سایت IGS مراجعه فرمایید.

 Geosynthetica.net معرفی سایت
این ســایت به عنوان پرخواننده ترین مرجع ژئوســینتتیک در دنیا محسوب 
می شــود. هدف این سایت گســترش مداوم برای ایجاد اسناد فنی و حمایت از 
مهندســین، آیین نامه نویسها، پیمانكاران، نصابها و کارخانه های تولیدی دارای 
فعالیت های عمرانی و ژئوســینتتیكی می باشــد. شروع فعالیت آن در جواب به 
خصوصیات در حال تغییر وابســته به مشكالت اجرایی و سازه ای بود در اواسط 

دهه 80 بسیاری از مشكالت صنعت وابسته به مصالح بود. 
از اواســط دهه 90 چالش ها بر اطالعات و آموزش بود. این دیدگاه درســت 
اســت که کنفرانس ها و سمینارها همیشه روش ساده ای برای آموزش به دلیل 
فعالیتهای مالی نیســتند و وب ســایتها می توانند کمک شایانی به ارتقا آگاهی 

علمی و تخصصی شوند.
مدیر این ســایت خانم الیزابت پک Elizabeth Pegs و دبیر اجرایی آن آقای 

کریس کلسی Chris Kelsey می باشد. 
فرآیند چاپ مقاالت ابتدا با بررسی و تایید این دو و در نهایت با بررسی شورای 

سردبیری به صورت عمومی وارد سایت خواهد شد.
در این شماره مجله اولین مقاله ای که از ایران در سایت منتشر شده با عنوان 
 Concrete Block Mattress(CBM( as Pipeline Protection in out .

 Fall 9&10 Phases Project in South Pars Water
 به چاپ رسیده است. 

این سایت از طریق ادرس ذیل قابل دسترسی می باشد:
www.geosynthetica.net

ژئوسینتتیک
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زمان برگزاری: 20 اردیبهشت ماه 1391 ، مكان برگزاری: دانشگاه صنعتی 
اصفهان- دانشكده مهندسی عمران

تهیه کننده: نیوشا لشگرشكن
هم اکنون فعالیت های متعددی در انجمن مهندســی ژئوسینتتیک در حال 
انجام و شــكل گیری اســت. یكی از این فعالیت ها برگزاری کارگاه آموزشی با 
عنوان "کاربرد ژئوســینتتیک ها در مهندســی عمران" می باشد که در ادامه به 

شرح گزارشی از روند برگزاری این کارگاه پرداخته شده است.
کارگاه آموزشــی در تاریخ 91/2/20 روز چهارشــنبه از ساعت 14 الی 17 در 

محل دانشگاه صنعتی اصفهان– دانشكده مهندسی عمران برگزار گردید.
دراین کارگاه 3 نفر از اســاتید محترم و فعال در انجمن ژئوســینتتیک جهت 

سخنرانی با موضوعات زیر قبول زحمت فرمودند:
دکتر نادر هاتف: استاد بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست 

موضوع ســخنرانی: مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار پی های حلقوی روی 
خاك مسلح

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان 
”کاربرد ژئوسینتتیک ها در مهندسی عمران“

دکتر فریدون مقدس نژاد: دانشیار دانشكده مهندسی عمران و محیط زیست، 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

موضوع سخنرانی: اســتفاده از مصالح ژئوسینتتیک به منظور کنترل ترکهای 
انعكاسی در روسازی آسفالتی

دکتر ســید فرهاد افتخارزاده: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشكده حمل 
و نقل 

موضوع سخنرانی: کاربرد ژئوسینتتیک ها در خطوط راه آهن
شــرکت ژئوشبكه پارسیان و همچنین شــرکت مانا صنعت در این کارگاه به 

عنوان اسپانسر مالی حضور پیدا کردند.
در این کارگاه بروشور و کاتالوگ های حامیان مالی انجمن در پكیج کارگاه که 
شامل: )نشریه تخصصی انجمن ژئوسینتتیک، رزومه کامل سخنرانان به تفكیک، 
نام سخنرانان و عناوین سخنرانی اشان و همچنین فرم های عضویت در انجمن( 

بود قرار داده شد و بین افراد شرکت کننده در کارگاه توزیع گردید.
اولین ســخنرانی به دکتر نادر هاتف اختصاص داده شــده بود. ایشان پس از 
توضیح مختصری از تاریخچه انجمن مهندســی ژئوســینتتیک به شرح موضوع 
ســخنرانی اشان پرداختند و در آخر نیز اسالیدهای power point صحبت های 

ایشان بین افراد شرکت کننده توزیع گردید. 
ســخنرانی دوم به دکتر فریدون مقدس نژاد اختصاص داده شــده بود. بعد از 
استراحتی کوتاه و پذیرایی از شرکت کنندگان ایشان به شرح موضوع پرداختند. 
ســخنرانی آخر نیز به دکتر فرهاد افتخار زاده اختصاص یافته بود. کارگاه در 

ساعت 19 با اتمام سخنرانی آقای دکتر افتخار زاده پایان یافت.
این کارگاه با استقبال قابل توجهی از طرف شرکت کنندگان روبرو گردید.
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درباره نویسنده

کریســتین پیالرزیک، متولد 1941 در کشــور لهستان، در ســال 1964 از دانشكده مهندسی هیدرولیک دانشگاه فنی دانســک در مقطع کارشناسی ارشد فارق 
التحصیل شد. او پس از 6 سال فعالیت پژوهشی در همین موسسه، در سال 1971 به موسسه "فعالیت های عمومی هلند" پیوست. پیالرزیک یكی از مدیران سازمان 
مهندسی راه و هیدرولیک دلفت می باشد. او بیش از 50 کتاب در زمینه های مختلف مهندسی هیدرولیک به چاپ رسانده است. او همچینین رییس گروه های ملی 

و بین المللی اجرایی پوشش های ژئوتكستایل در مهندسی عمران است. 

درباره کتاب

امروزه آیین نامه ها و کتاب های درســی متعددی در زمینه بهره گیری از ژئوتكســتایل ها و ژئوسینتتیک ها در مهندسی عمران وجود دارد. در این کتاب ها برای 
هر ژئوسینتتیک استفاده خاصی در نظر گرفته شده است )مثاًل ژئوتكستایل برای استفاده به عنوان فیلتر( و همچنین اکثراً در رابطه با مهندسی زمین )فیلتراسیون، 

مسلح سازی و غیره( می باشند و کاربرد ژئوتكستایل ها به عنوان ژئوسیستم فقط در بخش های تجاری برخی از نشریه ها کنگره های مختلف مطرح شده اند.
هدف از این کتاب مرور کاربری های واقعی موجود از ژئوســینتتیک ها و ژئوسیســتم ها در مهندســی سواحل و هیدرولیک است. در این کتاب در حد امكان برای 
هر سیستم، دید جامعی از خصوصیات مواد، اجزاء تشكیل دهنده، ابزار مناسب در طراحی جزئیات، کاربردهای ممكن و جنبه های اجرایی ارائه می شود. روش های 
اســتاندارد به طور خالصه بیان شــده و به مراجع معتبر ارجاع داده شــده است اما در مورد کاربردهای جدید و غیرمعمول توضیحات کامل تر و جزئی تری داده شده 

است. همچنین اطالعاتی در مورد اصول طراحی و ژئوسینتتیک ها به منظور ایجاد پایه طراحی مناسب ارائه می شود. 
در این کتاب در مورد روش های عمومی طراحی، ویژگی ها و عملكردهای ژئوســینتتیک ها، پوشــش ها و حفاظت بستر، ژئوسیستم های پر شونده، ژئوکانتینرها، 
انواع ژئوتكســتایل ها در ســازه های شنی، صفحات و دیواره ها، سدهای بادی، کاربرد ژئوســینتتیک ها در سدها و آب بندها و سیستم های کنترل فرسایش توضیح 

داده می شود.
گلنار صادقیان

 بهره گیری از ژئوسیستم ها و ژئوسینتتیک ها 
در مهندسی سواحل و هیدرولیک

نام کتاب:

 کریستین پیالرزیک
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انجمن مهندسی ژئوسینتتیک پس از انتشار اولین شماره فصل نامه تخصصی ژئوسینتتیک در نظر دارد از نظرات ارزشمند شما در تهیه شماره های آتی این فصل 
نامه استفاده نماید. از این رو از جنابعالی / سرکارعالی تقاضا دارد با پر کردن فرم زیر ما را در دستیابی به این هدف یاری فرمائید. 

ارتباط شما با صنعت ژئوسینتتیک به چه صورت می باشد؟
کارفرما  پیمانكار  مشاور  محقق  تامین کننده مصالح  

کدام یک از سر فصل های زیر در مجله بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت؟
اخبار انجمن  مقاالت علمی مطالب تخصصی- کاربردی  اخبار ژئوسینتتیک  معرفی کتاب آگهی ها 

کیفیت مقاالت ارائه شده در مجله را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

کیفیت چاپ مجله را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

نحوه توزیع مجله را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

حجم مناسب ارائه شده در بخش مقاالت از نظر شما چگونه بوده است؟ 
 مقاالت فنی طوالنی و زیاد بوده اند

 حجم مقاالت فنی مناسب بوده است
 الزم است بر حجم این مقاالت افزوده شود

چه سر فصل جدیدی را جهت افزودن به مجله پیشنهاد می نمائید؟

آیا عالقه مند به دادن مقاله در شماره های آتی نشریه هستید؟ درصورت پاسخ مثبت موضوع احتمالی مقاله مورد نظر خود را اعالم فرمایید.

چگونگی دریافت مجله را اعالم فرمائید.

آیا عالقه مند به دادن آگهی به مجله آتی هستید؟ اگر جواب منفی است خواهشمند است دلیل آن را بنویسید.

آیا عالقه مند به همكاری با مجله هستید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه زمینه ای؟ 

نظر سنجی
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 نام شرکت: صنایع ورق ایران 
مدیرعامل: آقای بیژن امینی 

آدرس: تهران، خیابان کریم خان، پالك46، طبقه9، واحد 17
تلفن: 88845470 فكس: 88845463 

1

 نام شرکت: مانا صنعت
مدیر عامل: آقای محمدرضا احتشام هروی

 آدرس: تهران، سهروردی شمالی، شهید قندی غربی، پالك 79، طبقه 3، واحد 6 
تلفن: 88758677 فكس: 88736640

2

 نام شرکت: بسپارپی ایرانیان
مدیر عامل: آقای روزبه صالح آبادی

 آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی. باالتر از تقاطع مالصدرا. خیابان عرفی شیرازی. پالك 36
تلفن: 88610242 فكس: 88037652

3

 نام شرکت: هندسه پارس
مدیر عامل: آقای مهرداد شكوه عبدی

 آدرس: تهران، بزرگراه کردستان)جنوب(، نبش خیابان 17، پالك1
تلفن:88337455 فكس:88337456

4

 نام شرکت: چیداك بسپار
مدیر عامل: آقای رضا برجیان

 آدرس: اصفهان، خیابان مرداویج، خیابان شیخ کلینی، خیابان عمار، کوی 3، پالك87
تلفن: 6693704-0311 فكس:0311-6693707

5

 نام شرکت: پادنا زیستافن 
 مدیر عامل : آقای حسین غیاثی نژاد

 آدرس: تهران، میدان هروی، خیابان شهید کاظم موسوی، بعد از پاساژ گلستان، پالك 63، طبقه 3 ،واحد 309 
 تلفن: 22952480 فكس: 22980794

6

 نام شرکت: شرکت پرچین شاران
مدیرعامل: آقای کاوش رفیعی زاده

 آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان هشتم، شماره 108، واحد یک 
تلفكس: 22582184

7

 نام شرکت: پلي تم 
مدیرعامل: آقای رضا منصوریان

 آدرس: مشهد، چهارراه خیام بلوارسجاد، مجتمع تجاري خلیج فارس، طبقه 2، واحد 3
تلفن ده خط 0511-7640024

8

حامیان حقوقی 
انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 

سال 1391
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 نام شرکت: پوشش گسترپاسارگاد
مدیر عامل: آقای سیدمحمد حسینی

 آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی جنب بانک پاسارگاد، ساختمان سفیر، پالك 48، واحد 19، طبقه 7 
 تلفكس: 22141939-41

9

 نام شرکت: رهیاب صنعت البرز
مدیر عامل: آقای پیمان ساعدیان

 آدرس: تهران،سهروردی شمالی،جنب پمپ بنزین ،خیابان تهمتن،پالك 6،ساختمان مهرگان،طبقه 4،واحد 16 
تلفن:35 68 75 88 فاکس:43 16 74 88 

10

 نام شرکت: ژئو شبكه پارسیان 
مدیر عامل: آقای حمیدرضا قادي

 آدرس: تهران، تقاطع پاسداران و فرمانیه، نارنجستان 7، جنب سفارت چین، طبقه 3، واحد 33
تلفن: 26112883 فكس: 26319713

11

 نام شرکت: ژئومحیط پارس
مدیر عامل: آقای فرشید اسمعیلي

 آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتي، خیابان ظفر، خیابان کازرون، خیابان دهم، پالك 10، واحد 9
تلفن: 3432 2226 فكس 2000 2227

12

 نام شرکت: ساتراپ رهجو
مدیر عامل: آقای سلمان نوغانی

 آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، شماره 80 )ساختمان عالمه(، طبقه 2، واحد 6
تلفكس: 88682448

13

 نام شرکت: سازیان
مدیرعامل: آقای مهرداد اشتری

 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی سینما آفریقا، کوچه شهید رحمتی بهمبری، شماره 17
تلفن: 88803628 - 88900396 دورنگار: 88801033

14

 نام شرکت: پنام پوشان پلیمر
مدیرعامل : خانم زهرا مومنی

 آدرس : اصفهان، خیابان هزار جویبار، کوی امام جعفر صادق، مجتمع پردیس، ورودی3، ط 1، واحد1
تلفن : 6736445-0311 دورنگار: 0311-6736394

15

 نام شرکت: پوشش اندود محافظ) پامكو(
مدیرعامل : ادریس ازدست

 آدرس : تبریز، چای کنار، روبروی شهرداری منطقه1، جنب ساختمان گچ آذربایجان، کوی موسوی، پ 5، ط1
تلفن : 3366816-0411 دورنگار: 0411-3344858

16

 نام شرکت: فرنام بسپار
مدیرعامل: آقای آرین قصری

 آدرس: تهران، پاسداران شمالی، باالتر از میدان نوبنیاد، نارنجستان سوم، پالك 9
تلفن: 9و22823197 و7-26110645 فكس: 22280823

17

 نام شرکت: گروه آرین خاك ایرانیان
 مدیر عامل: آقای امیر خانجانی

  آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، ابتدای بلوار گلها، پالك 13، واحد 8
تلفن: 88011046-88003621- 88005043 فكس: 88011145

18
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 نام شرکت: الیی ساز )سهامی خاص(
مدیر عامل: آقای علیرضا موبد

 آدرس: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به استاد مطهری، پالك 202 
تلفن: 88843090 فكس: 88305420

19

 نام شرکت: عمران آبیار دشت
مدیر عامل: آقای محمدرضا فخاری

 آدرس: کاشان، بلوار شهید خادمی، مقابل بوستان شهید حسن زاده، پالك22
تلفن: 5558438-0361 و 0361-5578434

20

 نام شرکت: ناروین گستر پارسیان
مدیرعامل: آقای داود عمویی

 آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خ شهید کشوری)نگارستان هشتم(، جنب بانک ملی، پالك 73
 تلفن: 90 و22892889 فكس: 22892257

21

 نام شرکت : وینداور
مدیر عامل: آقای آرش خضوعی ابیانه

 آدرس:تهران، یوسف آباد، نبش خیابان 53، پالك34، طبقه3، واحد6
تلفن:88612441 فكس:88068642

22

 نام شرکت: روف ایران 
مدیر عامل: آقای محمود مقامی

 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوی 14، پالك 14
تلفن: 88733066 فكس: 88739984 

23

 نام شرکت: چوالب
مدیر عامل: آقای حسن نیكویه

 آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پالك 33
تلفن: 88758647 فكس: 88766250

24

 نام شرکت: وینه سار
مدیر عامل: آقای رازمیک خاچیكیان

 آدرس: تهران، خیابان فتحی شقاقی، خیابان بیستون، کوی1/2، پالك 49
تلفن: 88992012 فكس: 8895502

25

 نام شرکت: سینا بام سازه
مدیر عامل: آقای حسین باقرزاده

 آدرس: زنجان، خیابان امام خمینی، پایین تر از میدان آزادی، جنب بانک سینا، ساختمان ممتاز، واحد 209
تلفكس: 0241-3233724

26

 نام شرکت: پارسیان مهار سنگ
مدیر عامل: آقای سید مجتبی سید رضایی

 آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، پایین تر از مطهری، کوی شهید عزیز الهی، پ 7، واحد8
تلفكس: 88476601 فكس: 88905701

27

 نام شرکت: منسجم سازان مهر
مدیر عامل : آقای مهرداد رسولی تبار

 آدرس: کرمانشاه، خیابان 22 بهمن، بلوار 45 متری آل آقا، پالك 16
تلفكس: 0831-8372079

28

 نام شرکت: آذر سیماب )سهامی خاص(
مدیر عامل: آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ

 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بعد از پل صدر، کوچه پارسا، پالك 3، ساختمان سهیل، طبقه 4 واحد 11
تلفن : 22611509 ، 5 و27680401 فاکس: 22611508

29

/http://www.geosyntheticssociety.irژئوسینتتیک . شماره 2  . زمستان 1391 38



 نام شرکت: برین صنعت پایا پاژ
مدیر عامل: آقای محمد حسن زمانیان یزدی

 آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان وکیل آباد) فارغ التحصیالن(، مجتمع پزشكان، پالك4، واحد3/1
تلفكس: 0511-5014656

30

 نام شرکت: الیی گستر
مدیر عامل: آقای مسعود معینی

 آدرس: تهران،خیابان میرداماد،رودبارشرقی،پالك19
تلفن:22272096 فكس:22913735

31

 نام شرکت: کیا پارس الیه
مدیر عامل: آقای حمیدرضا ابراهیمی زاده

 آدرس: تهران،خیابان شریعتی، باالتراز ظفر، بن بست افسر، پالك 8، واحد16
تلفن:22611092 فكس:22647688 

32

 نام شرکت: گروه صنعتی موکت همدان
مدیر عامل: آقای علیمردان شیبانی 

 آدرس : تهران، بلوار میرداماد غربی ، کوچه دفینه، پالك 4، طبقه 3، واحد 6 
 تلفن: 19-88773116 فاکس: 88794317 

33

 نام شرکت: آسمان گسترقدیر
مدیر عامل: آقای میرهادی قدیری

f آدرس: تبریز، خیابان 17 شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه 14، واحد 
 تلفن: 5572547-0411 فاکس: 0411-5571904 

34

 نام شرکت: کامپوزیت مكرر
مدیر عامل: فرهاد سلطان محمدی

 آدرس: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 64، پالك 23
 تلفن: 9-88602278 فاکس: 88602280 

35

 نام شرکت: بهینه سازان سجاد
مدیر عامل: آقای سید علی اکبر سجادی

 آدرس: تهران، خیابان ستارخان، فلكه اول صادقیه، کوی هشتم غربی، پالك 23، واحد 2
 تلفكس: 44270915 

36

 نام شرکت: ارگانو
مدیر عامل: آقای وحید علیخانزاده

 آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان خیام جنوبی، نبش خیام 28، پالك 1
 تلفن: 0511-7612065 

37

 نام شرکت: ایمن راه 
 مدیر عامل: آقای رحمت اله حكیمی طرقی

 آدرس: خیابان خالد استامبولی) وزراء( ، خیابان 4، پالك 7
تلفن: 88707051 فكس: 88707052

38

 نام شرکت: خاك طرح آزما
 مدیر عامل: آقای محمدرضا چایچی

 آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان فكوری، کوی گل سرخ، پالك 16، واحد2
تلفكس: 44817299

39
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30 آقای دکتر کاوش رفیعی زاده 1 آقای مهندس آرش محراب پور

31 آقای مهندس احسان نوبخت 2 آقای مهندس بابک خضوعی ابیانه

32 آقای مهندس وحید گرشاسبی 3 آقای مهندس آرش خضوعی ابیانه

33 خانم مهندس نیوشا عبد اللهی 4 آقای مهندس هومن اسكندری

34 آقای مهندس امید روشنی 5 آقای مهندس امین محسنی

35 خانم مهندس اسما ماپار 6 آقای مهندس سید مرتضی حسینی

36 آقای دکتر آرش نیری آقای مهندس رضا اشكبوسی 7

37 آقای مهندس مهران کمپانی 8 آقای مهندس روزبه صالح آبادی

38 آقای مهندس یاسر موسوی القمی 9 آقای مهندس سلمان نوغانی

 آقای مهندس شایان حشمت زاده 
بهزادی

39 10 آقای دکتر فریدون مقدس نژاد

40 آقای دکتر نادر هاتف 11 آقای مهندس غالمرضا محمدی زاده

41 آقای مهندس آرش فنایی 12 آقای مهندس فرزاد فرشید

42 آقای مهندس پدرام شجاعی 13 آقای دکترمصطفی رحمانی نژاد

43 خانم مهندس هدی کاشی 14 آقای مهندس محمد محرمی

 آقای مهندس سید امیر محمد نیک 
افتخاری

44 15 آقای مهندس علیرضا ثابتی

45 آقای مهندس محمدرضا فراهانی 16 آقای مهندس ایمان حسین زاده عطار

46 آقای مهندس مهرداد رسولی تبار 17 آقای دکتر کاظم فخاریان

47 آقای مهندس پوریا شایگان 18 آقای مهندس آذرخش واحدی

48 آقای دکتر حسین غیاثی نژاد 19 آقای دکتر عبد الحسین حداد

49 آقای مهندس جواد غالمی تاهونه 20 آقای دکتر علی فاخر

50 آقای مهندس رسول غالمرضایی 21 آقای دکتر نادر شریعتمداری

51 خانم مهندس نیوشا لشگرشكن 22 آقای دکتر آرین قصری

52 آقای دکتر فرهاد افتخارزاده 23 آقای مهندس امیر خانجانی

53 آقای مهندس علیرضا نیک نژاد  24 آقای مهندس سید مهدی علما

54 آقای مهندس هومان کیاستی نیا 25 آقای مهندس محسن پیر وفا

55 آقای مهندس علی نوغانی  26 آقای مهندس میرهادی قدیری 

56 آقای مهندس مهدی جلیل زاده آذر 27 آقای مهندس حسن زنجانی

57 آقای مهندس سید مهریار متولی 28 آقای مهندس شهرام خسرو زاده

58 آقای مهندس احمد نوغانی  29 آقای مهندس حمیدرضا سلیمی

حامیان حقیقی 
انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 

سال 1391

آقای مهندس ناصر اسدی سیفار  9  آقای مهندس محمد حسین 
کیقبادی

1

 خانم مهندس فائزه کاظمی پوران 
بدر

10 آقای مهندس پوریا نوذری  2

 آقای مهندس سید علیرضا سیدی 
گلسفیدی

11 آقای مهندس مرتضی بخشی  3

12 آقای مهندس محمودرضا محمدی  آقای مهندس محمد هاشمی  4

آقای مهندس عباس گودرزی  13 آقای مهندس حسن خاکسار  5

آقای مهندس امیر گودرزی  14 آقای مهندس میالد پاشایی  6

آقای مهندس امراهلل جعفری  15 آقای مهندس میالد ژیان  7

آقای مهندس امیر حسن زاده مقدم   16 آقای مهندس عباد کامزا   8

حامیان دانشجویی 
انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 

سال 1391
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انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران

فرم درخواست عضویت حقوقی در انجمن
تكمیل قســمتهایی که با عالمت *** مشــخص شده است الزامی و قسمتهای ** اختیاری می باشد. قسمتهایی که با عالمت * مشخص شده است توسط انجمن 

تكمیل می شود.

  ـشماره عضویت :

*** مشخصات :

نام شرکت : ............................................................................................................................................................................................................... 

Company Name: 

شماره ثبت: 

نوع شرکت: سهامی خاص سهامی عام مسولیت محدود غیره

محل فعالیت : ........................................................................................................................................................................................................ 

 موضوع فعالیت)به اختصار( : ................................................................................................................................................................................

** نشانی

کشور : ............................................... استان : ...................................................... شهر : .................................................. خیابان : .........................................................

کوچه : .................................................................................................... پالك : ................................................................... کدپستی : .....................................................

مكاتبات انجمن با آدرس فوق صورت می پذیرد.

** مشخصات اعضای هیئت مدیره :

شرح فعالیت مدت فعالیت سمت محل کار
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** عضویت یا همكاری با سایر انجمن ها، کانون ها و مجامع :

نوع همكاری از تاریخ تا تاریخ نام انجمن

زمینه های فعالیت شرکت:

کارفرما  پیمانكاری  مشاور  بازرگانی و فروش  تولید کننده  سایر 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... توضیحات: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

نمــوده  آمادگــی  اعــالم  ایــران  ژئوســنتتیک  مهندســی  انجمــن  در  عضویــت  جهــت  فــوق  فــرم  تكمیــل  بــا   ***اینجانــب........................................ 

و اظهار می دارم که در صورت انحالل انجمن ) به هر دلیل (، هیچ گونه ادعایی نسبت به هیات مدیره انجمن نخواهم داشت.

 تاریخ تكمیل فرم : ...............................................

امضاء : ....................................................................

لطفٌاً فرم عضویت تكمیل شده را به نشانی دبیرخانه انجمن : تهران، میدان هروی. خیابان شهید موسوی .بعد از پاساژ گلستان .پالك 63 .واحد 309 ارسال 
یا به شماره 22952480 -021 فكس نمائید .

 iran_geosynthetics@yahoo.com email:
Email:irgs2010@aol.com
Website:http:// geosyntheticssociety.ir

خواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی یا مشخصات ثبت شده در این فرم را به انجمن اطالع دهید. 
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انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران
فرم درخواست عضویت در انجمن توسط حامیان حقیقی 

تكمیل قســمتهایی که با عالمت *** مشخص شده است الزامی و قسمتهای ** اختیاری می باشد. قسمتهایی که با عالمت * 
مشخص شده است توسط انجمن تكمیل می شود.

 

  ـشماره عضویت :

*** مشخصات فردی :

نام خانوادگی : ................................................................................................................... )لطفاً نام و نام خانوادگی خود را به التین درج نمایید(

Last Name :

نام : .................................................................................................................................... 

Name :

 کد ملی : 

تاریخ تولد :
سال ماهروز

جنسیت : مذکر  مؤنث  وضعیت تأهل : مجرد  متأهل  

 *** مدارك دانشگاهی و غیر دانشگاهی :
عنوان مدرك رشته/گرایش دانشگاه/آموزشگاهسال اخذ مدرك

 

ترجیح می دهید مكاتبات انجمن با کدام نشانی شما باشد ؟ محل کار  محل سكونت  صندوق پستی  

** نشانی سكونت

کشور : ............................................... استان : ...................................................... شهر : .................................................. خیابان : .........................................................

کوچه : .................................................................................................... پالك : ................................................................... کدپستی : .....................................................

** مشخصات شغلی :

توضیحات  سمت  محل کار 

کشور : ..................................... اســتان : ...................................... شهر : .................................................. خیابان : ......................................................... 
کوچه : ............................................................................. پالك : ................................. کدپستی : ..................................................... نشانی محل کار:

جای عكس

نام پدر : .....................................................

محل تولد : ................................... شماره شناسنامه : ...............................
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** اطالعات تماس : 

دورنگار : .............................................................................  تلفن منزل : ...................................................................... 

تلفن همراه : .............................................................................  تلفن محل کار : ................................................................ 

** نشانی الكترونیک : 
E-mail1: 

URL:
E-mail 2:

صندوق پستی :

** سوابق شغلی و تجربیات :

شرح فعالیت مدت فعالیت سمت محل کار

** عضویت یا همكاری با سایر انجمن ها، کانون ها و مجامع : 

نوع همكاری تا تاریخ  از تاریخ نام انجمن

توجه : 

در صورتی که تمایل به همكاری با انجمن را دارید با ذکرفعالیت پیشنهادی توضیح دهید :
برگزاری بازدیدهای علمی صنعتی  برگزاری گردهمائی های عمومی و تخصصی  شرکت در کمیته های تخصصی  انتشارات  

حضور در مجامع  
موارد دیگر و توضیحات :.................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

*** اینجانب........................................ با تكمیل فرم فوق جهت عضویت در انجمن مهندســی ژئوســنتتیک ایران اعالم آمادگی نموده و اظهار می دارم که در صورت 
انحالل انجمن )به هر دلیل(، هیچ گونه ادعایی نسبت به هیات مدیره انجمن نخواهم داشت.

تاریخ تكمیل فرم : ......................................

امضاء : ......................................

لطفٌاً فرم عضویت تكمیل شــده را به نشــانی دبیرخانه انجمن : تهران، میدان هروی. خیابان شهید موسوی .بعد از پاساژ گلستان .پالك 63 .واحد 309 ارسال یا 
به شماره 22952480 -021 فكس نمائید .

email: iran_geosynthetics@yahoo.com Email: irgs2010@aol.com Website: http:// geosyntheticssociety.ir
خواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی یا مشخصات ثبت شده در این فرم را به انجمن اطالع دهید. 
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انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران
فرم درخواست عضویت در انجمن توسط حامیان حقیقی دانشجویی

تكمیل قســمتهایی که با عالمت *** مشخص شده است الزامی و قسمتهای ** اختیاری می باشد. قسمتهایی که با عالمت * 
مشخص شده است توسط انجمن تكمیل می شود.

 

  ـشماره عضویت:

*** مشخصات فردی :

نام خانوادگی : ................................................................................................ )لطفاً نام و نام خانوادگی خود را به التین درج نمایید(

Last Name :

نام : ................................................................................................................... 

Name :

 کد ملی : 

تاریخ تولد :
سال ماهروز

جنسیت : مذکر  مؤنث  وضعیت تأهل : مجرد  متأهل  

 *** مشخصات دانشجویی :

شماره دانشجوییمقطع تحصیلیرشته تحصیلی-گرایشدانشگاه محل تحصیل

 

ترجیح می دهید مكاتبات انجمن با کدام نشانی شما باشد ؟ محل کار  محل سكونت  صندوق پستی  

** نشانی سكونت

کشور : ............................................... استان : ...................................................... شهر : .................................................. خیابان : .........................................................

کوچه : .................................................................................................... پالك : ................................................................... کدپستی : .....................................................

** مشخصات شغلی :

توضیحات  سمت  محل کار 

کشور : ..................................... اســتان : ...................................... شهر : .................................................. خیابان : ......................................................... 
کوچه : ............................................................................. پالك : ................................. کدپستی : ..................................................... نشانی محل کار:

نام پدر : .....................................................

محل تولد : ................................... شماره شناسنامه : ...............................

جای عكس
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** اطالعات تماس : 

دورنگار : .............................................................................  تلفن منزل : ...................................................................... 

تلفن همراه : .............................................................................  تلفن محل کار : ................................................................ 

** نشانی الكترونیک : 

E-mail1: 
URL:

E-mail 2:

صندوق پستی :

** سوابق شغلی و تجربیات :

شرح فعالیت مدت فعالیت سمت محل کار

** عضویت یا همكاری با سایر انجمن ها، کانون ها و مجامع : 
نوع همكاری تا تاریخ  از تاریخ نام انجمن

توجه :

در صورتی که تمایل به همكاری با انجمن را دارید با ذکرفعالیت پیشنهادی توضیح دهید :
برگزاری بازدیدهای علمی صنعتی  برگزاری گردهمائی های عمومی و تخصصی  شرکت در کمیته های تخصصی  انتشارات  

حضور در مجامع  
موارد دیگر و توضیحات :.................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

*** اینجانب........................................ با تكمیل فرم فوق جهت عضویت در انجمن مهندســی ژئوســنتتیک ایران اعالم آمادگی نموده و اظهار می دارم که در صورت 
انحالل انجمن )به هر دلیل(، هیچ گونه ادعایی نسبت به هیات مدیره انجمن نخواهم داشت.

تاریخ تكمیل فرم : ......................................

امضاء : ......................................

لطفٌاً فرم عضویت تكمیل شــده را به نشــانی دبیرخانه انجمن : تهران، میدان هروی. خیابان شهید موسوی .بعد از پاساژ گلستان .پالك 63 .واحد 309 ارسال یا 
به شماره 22952480 -021 فكس نمائید .

email: iran_geosynthetics@yahoo.com Email: irgs2010@aol.com Website: http:// geosyntheticssociety.ir
خواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی یا مشخصات ثبت شده در این فرم را به انجمن اطالع دهید. 
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CBM rolls can be removed and installed again if there 
any fault in pipeline in project service time, survivability is 
one of standalone advantages for CBM system in compare 
with traditional systems.

Fig8 the pipeline route and CBM rolls after 3years
Conclusions

CBM system is designed and installed successfully to 
stabilize and protecting 14’’ HDPE pipeline in South Pars 
gas field.

CBM system is highly effective and economical in com-
parison with traditional systems such as rock dumping and 
sand bag units.

CBM system can be installed immediately after pipeline 
installation completed.

Extensive and accurate design and analysis should be 
carried out for determination dimensions and spans of 
CBM rolls.

Analysis procedure is presented and can be used for an-
other similar project, 

CBM system can be extensively used for the water 
depths and different storm conditions.

The innovative role of loopmat geotextile changed meth-
od of construction and installation in a very good way.
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Where N0 is the number of observed wave. Typically for 
1000 waves, H max=1.85 Hs

CONCRETE BLOCK MATTRESS design 
Pilarczyk (1990) presented the overview of some parti-

cle design formulae for rock and rock-related units against 
current attack in various civil engineering applications. He 
has combined these formulae into one general expression:

In this project, CBM used two different kinds of cover 
for protection pipeline from erosion and damage.

CBM with 30 cm thickness from start to -2.0 m/CD
CBM with 20 cm thickness from -2.0 to -15.0 m/CD
Roll dimensions was selected 250cm in width and 500cm 

in length, this dimensions was selected base on diameter of 
the pipe to be covered and also the capacity of crane and 
marine installation devices in the project.

Fig6 CBM dimensions in shallow depth
Installation process
In marine applications to install the concrete mats in op-

posite direction to the current- or wave approach direction, 
in order enhance hydrodynamic stability of the CBM rolls. 

UNDERWATER INSTALLATION:
 This should ideally be undertaken at the lowest possible 

tide level or, in non-tidal waters, at the lowest seasonal wa-
ter level. This would, normally, eliminate the need to use 
diving gear. 

Installation rates in this project ranged from five to ften 
rolls per day depending to waves and water depth condi-

tion, CBM rolls are launched from a self-propelled vessel 
or towed barge by means of a revolving crane and a rela-
tively simple installation frame.

This frame manufactured in project site in two week,

MAT LOWERING: 
For accurate positioning and to avoid skewness, the side 

edge of each fringe mat should be lowered 
alongside a pre-pegged wire and the suspended mat 

should be perfectly vertical when lowered alongside the 
preceding mattresses. 

During its descent to the seafloor the Flexmat anchor 
is directionally controlled (aligned with the pipeline( by 
means of guy rope(s) held by diver(s) .. (which subse-
quently disconnects the lift slings from the blocks(

On almost all past projects, the rolls were guided into 
position by one diver, positioned on the seabed at the end 
of the anchor. (note: the role of diver is only guiding the 
rolls in the correct position(

Minimum impact will be loaded on pipeline with this 
mat lowering system.

Fig7 The mat lifted in both ends

LIFT HEIGHT LIMITATION: 
 If headroom is (e.g. below over passes etc.) or if reach 

of crane is limited, the mats could be lifted at both ends (in 
hammock mode( for one- sided lifting. This would require 
skirts at both ends of the full-length mat, unless the tubular 
/slings system is used. Safe working load of the crane must 
be at least twice the weight of the CBM. 

Performance
Installation of CBM rolls finished on jan,2009,
There was a huge program for monitoring of the pipe-

lines and CBM system passed these exams successfully,
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polypropylene fabric, called loop matting. 

The matting has excellent durability in water and on 
land, containing special additives to provide long term 
protection against leaching degradation in sea water and 
UV light.

Concrete will be joined by loops to geotextile for making 
a regular and uniform concrete mattress; this technique has 
some advantages in compare with ropes and metallic ribs.

Precast factory is selected base on following parameters:.
1-proximity to pipeline location.
2-Steam curing system and suitable ability in making 

special concrete mix design of the factory
3-Suitable cranes for Flexmat roll making and transpor-

tation.

Fig4 Precast factory in South Pars gas field

Analysis Procedure
Hydrodynamic stability analysis and sizing the flexmat 

involves the following steps:
Step1 collect or define environmental criteria for 100-

year conditions, including:
• Water depth
• Wave characteristics
• Current characteristics
• Soil properties
• Seabed condition
Step2 Determine hydrodynamic coefficients, including:

• Drag (Cd(
• Lift (Cl(
• Inertia (Ci(
Step3 Calculated hydrodynamic forces, including Fd ,Fl 

and Fi.
Step4 Perform static force balance at time step and cal-

culated Flexmat for worst combination of lift, drag and in-
ertial force.

hydraudynamic design 
A pipeline section exposed to a flow will experience hy-

drodynamic force, due to the combined effect of increased 
flow velocity above the pipe and flow separation from the 
pipe surface Fig.3 shows the velocity distribution around 
the pipe.

Fig5 Velocity distribution around the pipe
Wave force is the most critical parameter in Hydrody-

namic design procedure.
 
Waves will apply big forces on a subwater pipeline in-

stalled directly on seabed. 
The main factors are: 

• Wave height 
• Wave period 
• Pipe diameter 
• Distance between pipe and sea bottom 
• Angle between pipeline and the wave’s moving direc-

tion
• Depth of water 
• Condition of seabed 
The significant wave height (Hs) is often used as the main 

parameter to define a sea state. Significant wave height is 
the average of the one-third heights waves.

The maximum expected wave height (H max) can be de-
rived from the Hs by:
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“mat”, see Figure 1. The interconnection may consist 
of cables from block to block, of hooks connecting the 
blocks, or of a geotextile on which the blocks are attached 
with pins, glue or other means. The spaces between the 
blocks are usually filled with rubble, gravel or slag.

.
Figure1 Different types of Concrete blocks 

The Flexible concrete mattress CBM consists of high-
strength concrete segments linked together with a network 
of high- strength polypropylene ropes, to form a continu-
ous Flexible concrete burrier standard block thickness are 
150, 300 and 450 mm , with a standard block density of 
2400 kg/m3. Approximate weight per sqr. Meter on instal-
lation (standard density( is: 

Table1 Weight per square meter for Flexmat 
In air(kg(Submerged(kg(Block Thickness(mm(

150275152

300510279

450770430

Fig2 Schematic configuration of CBM on pipeline

Project description
In this project for covering the HDPE pipeline with 

1400mm diameter , Flexmat with concrete block dimen-
sion 65*30*30 cm and loop matting fabric PP80 with 80 
kN/m tensile strength had been used.

Fig3 Site location of the project
The Flexible concrete mattress base consists of high-

strength concrete segments linked together with a network 
of high- strength polypropylene loops 

connected to base geotextile, to form a continuous Flex-
ible concrete mattress.

Table2 Physical properties of loopmat geotextile
Mechanical properties SI Unit Value Results

Warp direction

Tensile strength Plain 
fabric kN/m1  >80 kN/m  >80 kN/m

Elongation % < 20 % < 20 %

Weft direction
Tensile strength Plain 
fabric kN/m1 >50 kN/m >50 kN/m

Elongation % <15 % <15 %

UV Resistance

Q UV test, 50% loss Kly 3000 >3000

Standard CBM’s consist of a uniform rectangular pattern 
of square trapezoidal concrete blocks Cast onto durable 
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Abstract
 concrete block mattresses(CBM) have been applied for 

more than thirty years, for pipeline stabilization, scour con-
trol around structures, impact protection and as ‘spacers’ at 
pipeline- or cable crossings.

 In this project, loopmat woven geotextile is used as part 
of an integral solution for outfall pipeline protection of the 
refineries phases 9 & 10 located in South Pars Field of Per-
sian Gulf.

Normally, rock fragments is dumping on the deep marine 
pipeline for their protection and buoyancy control but there 
are some limitations Concrete block mattress are highly ef-
fective and economical for stabilization of the shore ap-
proach stabilization and dropping object protection in 
pipeline.

This case history consisted of:
Basic design concepts for block mattress
Hydrodynamic stability analysis 
Geotextile selection criteria 
Shallow and deep water installation measures
This article also describes elements of the concrete block 

mattress and installation process, 
Concrete mattress by comparison with concrete mat-

tress , alternative methods of stabilization such as trench-
ing, mechanical anchoring and rock dumping are far more 
costly and relatively unreliable. 

Keywords: concrete block mattress CBM, loopmat geo-
textile, pipeline, impact protection 

INTRODUCTION
 Nowadays, many refineries are built close to the shore-

lines due to economical point of view. The operation of 
refineries requires the cooling system which, in many cases 
is based on the circulation of the water pumped from the 

concrete block mattress(CBM) 
as pipeline protection in OUT 
FALL 9&10 PHASES PROJECT 
IN SOUTH PARS water 

Mohammad Reza Ashgbousi
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sea into the water intake and distributed to the plants. The 
circulated water should be led back by a proper outfall sys-
tem somewhere in the sea where the water depth is deep 
enough and environmental conditions are fully met. High 
Density Poly Ethylene (HDPE( pipes are one of the options 
which can be used as a proper outfall system. The bathym-
etry of the shoreline and coastal zone, outfall discharge, 
method of installation both in the sea and the shore area as 
well as HDPE materials and welding techniques should be 
considered for the selection of a proper outfall system At 
the end, the design of the outfall pipeline of the refineries 
phases 9 & 10 located in South Pars Field of Persian Gulf 
is discussed and the results are presented.

Protection of HDPE pipeline is one the most critical de-
sign consideration should be seen before installation of the 
pipeline on bottom of the sea. 

 The concept of regular concrete block patterns, precast 
on permeable Geotextile matting was developed more than 
thirty years ago in Western Europe. In these early mattress-
es the blocks were bonded to the matting by means of syn-
thetic pins. After introduction of the system into Australia, 
almost thirty years ago, the pins were replaced by a dense 
pattern of stiff synthetic loops tufted into the matting.

Concrete block mattress (CBM) are also highly effective 
and economical for stabilization of the shore approaches.

Placed block revetments (or stone/block pitching) are a 
form of protection lying between revetments

Comprised of elements which are disconnected, such as 
rubble, and monolithic revetments, such as

asphalt/concrete slabs. Individual elements of a pitched 
block revetment are placed tightly together in a

Smooth pattern. This ensures that external forces such as 
waves and currents can exert little drag on the blocks

And also that blocks support each other without any loss 
of flexibility when there are local subsoil

Irregularities or settlement.
A (concrete) block mat is a slope revetment made of 

(concrete( blocks that are joined together to form a
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