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خالصه :در مطالعه حاضر به بررسی اثر ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسهای ،تحت بار قائم

با خروج از مرکزیت با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود  PLAXIS 2Dپرداخته شده است .بدین صورت که ،پس

از صحتسنجی مدل عددی ،تاثیر پارامترهایی نظیر میزان خروج از مرکزیت بار قائم ،مقدار بار قائم اعمال شده،
تعداد و چیدمان الیههای مسلحکننده بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری مطالعه شده است .نتایج حاصل از آنالیزها

در قالب نمودارهای بدون بعد ترسیم و بر اساس آن عمق بهینه قرارگیری نخستین الیه ژئوگرید از کف پی ،فواصل
قائم الیههای مسلحکننده از هم ،تعداد و چیدمان بهینه الیههای مسلحکننده ژئوگرید تعیین گردیده است .نتایج

تحلیلها نشان می دهد که ،با افزودن الیههای ژئوگرید ظرفیت باربری پی تحت بار خارج از مرکز افزایش قابل توجهی

مییابد .میزان این اثرگذاری ،تابع چیدمان الیه ها و میزان خروج از مرکزیت بار می باشد .در حالت چیدمان بهینه،

موقعیت الیههای ژئوگرید بستگی به تعداد الیهها داشته و ترتیب ثابتی برای آنها در عمق وجود ندارد .همچنین

تعداد بهینه الیههای مسلحکننده برای حصول بیشترین ظرفیت در حالت بار خارج از مرکز در مطالعه حاضر برابر 4

الیه به دست آمد که به ترتیب الیههای اول ،دوم ،سوم و چهارم در فواصل بهینه  0/3 ،0/7 ،0/5و  0/9متری از کف
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و متعاقباً به پی آنها ،بارهایی با خروج از مرکزیت ) نیروی قائم و لنگر
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ساران و همکاران در سال  2008با استفاده از مدل آزمایشگاهی به
بررسی تاﺛیرات مسلﺢ سازی خاک با استفاده از الیههای ژئوگرید تحت
بارگﺬاری قائم خارج از مرکز و بارگﺬاری مایﻞ بر روی ﻇرفیت باربری
پیهای نواری و مربعی با توجه به تعداد و ابعاد ژئوگرید ،اقدام نمودند.

آزمایﺶهای آنها با استفاده از چهار الیه مسلﺢکننده و با بار با خروج
از مرکزیت های  e/ B = 0, 0.1, 0.2صورت گرفت .همﭽنین فاصله
اولین الیه از پی نواری و فاصله الیههای بعدی از هم برابر 0.25 B
فرض شد .یافتههای آنها نشان میدهد که میزان باربری پی نواری با
افزایﺶ تعداد الیهها تا سه الیه افزایﺶ قابﻞ توجهی دارد ]  .[ 1صادقلو
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و همکاران )  ( 2009با انجام آزمایﺶهایی بر روی خاک ماسه ای که با

روی ﻇرفیت باربری نهایی خاک ماسهای پرداختند .نتایﺞ آنها نشان

ژئوتکستایﻞ مسلﺢ شده و دارای بارگﺬاری با خروج از مرکزیت از مرکز

میدهد که استفاده از ژئوگریدها در خاک ماسهای تاﺛیر چشمگیری

پی نواری میباشد به این نتیجه رسیدند که افزودن مسلﺢ کنندهها

در مقدار باربری نهایی پی نواری دارد و همﭽنین یافتههای آنها نشان

باعﺚ بهبود ﻇرفیت باربری نهایی خاک میشوند و میزان کاهﺶ

میدهد که قراری گیری چهار الیه ژئوگرید در خاک بر روی افزایﺶ

ﻇرفیت باربری نهایی در هنگام بارگﺬاری با خروج از مرکزیت ،در

ﻇرفیت باربری خاک بسیار موﺛر میباشد ]  .[ 6بدخشان و نورزاد در

خاک مسلﺢ شده کمتر است ]  .[ 2ال ساواف در سال  2009با استفاده

سال  2017به بررسی آزمایشگاهی باربری خاک تحت نیروی خارج از

از روش آزمایشگاهی و عددی به مطالعه تاﺛیرات مسلﺢ سازی خاک

مرکز و نیروی مرکزی در پی دایرهای و مربعی با استفاده از ژئوگرید

زد.

در خاک ،پرداختند .نتایﺞ آنها افزایﺶ باربری خاک در اﺛر استفاده از

نتایﺞ وی نشان میدهد که استفاده از مسلﺢ کننده تاﺛیر چشمگیری

مسلﺢکنندهها را نشان میدهد .در پایان رابطهای برای میزان باربری

ماسه ای با بارگﺬاری خروج از مرکزیت در پیهای نواری دست

در افزایﺶ ﻇرفیت باربری خاک با بارگﺬاری خروج از مرکزیتهای

پی در نیروهای خارج از مرکز را ارائه نمودند

] .[ 7

مختلف را دارد .مقدار بهینه طول مسلﺢ سازی در این مطالعه L / B ≥ 4

نتایﺞ تحقیقات گﺬشته نشان میدهد که نحوه چیدمان الیههای

و تعداد الیههای بهینه مسلﺢ سازی برابر  3به دست آمد ]  .[ 3ارنک در

مسلﺢ کننده ژئوگرید شامﻞ فاصله اولین الیه مسلﺢکننده از کف

سال  2013به بررسی آزمایشگاهی میزان باربری خاک ماسه با میزان

پی )  ، ( uفواصﻞ قائم الیههای مسلﺢکننده از هم )  ، ( hتعداد الیههای

تراکم مختلف تحت بارگﺬاری با خروج از مرکزیتهای مختلف از مرکز

مسلﺢکننده )  ، ( Nطول مسلﺢ کننده )  ( Lو همﭽنین عمﻖ مسلﺢسازی

پی نواری همراه با اعمال بار مایﻞ و با چهار عرض مختلف پی پرداخت.

نقﺶ مهمی در افزایﺶ ﻇرفیت باربری شالودههای واقﻊ بر خاک

یافتههای وی نشان میدهد که با افزایﺶ میزان خروج از مرکزیت و

مسلﺢ تحت بارگﺬاری با خروج از مرکزیت را دارند .با علم به اهمیت

زاویه اعمال بار ،میزان باربری نهایی خاک ماسه در هر دو تراکم مورد

استفاده از ژئوگرید در افزایﺶ ﻇرفیت باربری پیها ،تاکنون مطالعه

استفاده ،کاهﺶ مییابد .این در حالی است که میزان این کاهﺶ در

ای در مورد چیدمان بهینه الیههای ژئوگرید بر ﻇرفیت باربری پیهای

خاک ماسهای با تراکم بیشتر ،کمتر است .نتایﺞ به دست آمده همﭽنین

سطحی تحت بارهای خارج از مرکز انجام نگرفته است .مطالعه حاضر

نشان میدهد که تﻐییر در عرض پیهای نواری تاﺛیری چندانی بر

بر آن است تا به بررسی نقﺶ مسلﺢکننده ژئوگرید بر ﻇرفیت باربری

روی ﻇرفیت باربری نهایی خاک به خصوص در خاک ماسهای سست،

پی منفرد نواری تحت بارهای خارج از مرکز در فﻀای بارگﺬاری

ندارد ]  .[ 4بدخشان و نورزاد )  ، ( 2015در یک مطالعه آزمایشگاهی

) نیروی قائم )  ( Vهمراه با لنگر خمشی )  ( Mروی پی ( با استفاده از

به بررسی اﺛر خروج از مرکزیت بار بر روی رفتار شالودههای دایرهای

روش عددی بﭙردازد و چیدمان بهینه الیه های ژئوگرید را بر این حالت

واقﻊ بر بستر ماسهای مسلﺢشده به ژئوگرید اقدام نمودند .آنها در این

بارگﺬاری به دست آورد.

مطالعه به تعیین عمﻖ بهینه قرارگیری الیههای ژئوگرید و همﭽنین اﺛر
تعداد الیه های ژئوگرید بر رفتار بار _ نشست و دوران پی تحت خروج
از مرکزیتهای

VM

2-مدلسازی عددی

اقدام

برای شبیهسازی مدل تاﺛیرات ژئوگرید بر روی ﻇرفیت باربری

نمودند .نتایﺞ مطالعات آنها نشان میدهد ﻇرفیت باربری نهایی در

نهایی خاک تحت نیروی خروج از مرکز از نرم افزار المان محدود

حالت مسلﺢ در مقایسه با حالت ﻏیرمسلﺢ افزایﺶ مییابد و همﭽنین

2D

استفاده شده است .مدلسازی مطابﻖ با مطالعه

عمﻖ بهینه قرارگیری الیه اول ژئوگرید از کف پی را برابر u / B = 0.42

لوکیدیس و همکاران )  [ 8 ] ( 2008انجام شده و نتایﺞ مدل عددی با

گزارش

نتایﺞ این مطالعه راستی آزمایی شده است .برای این منﻈور مدلی با

نمودند ]  .[ 5در سال  2017ساهو و همکاران با بهرهگیری از روش

ارتفاع شﺶ متر و عرض  13متر ساخته شده و پی نواری از جنس بتن

آزمایشگاهی و عددی به بررسی تاﺛیرات اعمال نیروی قائم خارج از

به عرض یک متر و ضخامت  0 / 5متر در سطﺢ زمین و در مرکز مدل

مرکز و نیروی مرکزی به پی نواری با مسلﺢکنندههای ژئوگریدی بر

واقﻊ بر خاک ماسهای ،مدلسازی شده است .المانهای مدل عددی

e/ B = 0, 0.0625, 0.125, 0.01875, 0.25

و فاصله بهینه الیههای بعدی از یکدیگر را برابر

h / B = 0.42
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در مدل عددی
رفته در
به کار رفته
مصالح به
مشخصات مصالح
جدول -.11مشخصات
جدول
عددی
Table 1. Properties of materials used in the numerical analyses
مصالح

نماد التین

پارامتر

نوع خاک

مدول االستیسیته خاک
زاویه اصطکاک داخلی



چسبندگی

خاک

ضریب پواسون

واحد

درجه °



زاویه اتساع



ضریب اینترفیس

 °درجه

35
0

20
6

0 /9
0 /5

ضخامت پی ( )

20

مدول االستیسیته پی

سختی االستیک ژئوگرید

2000

جرم واحد سطح ژئوگرید

956

طول ژئوگرید

ژئوگرید

8×104

1

عرض پی ( )

پی

ماسه

0/35

µ

وزن مخصوص خاک

مقدار

6

300

مقاومت کششی نهایی ژئوگرید
مقاومت کششی ژئوگرید در
کرنش %5

98

از نوع  15گرهای و مﺶبندی از نوع ریز انتخاب شده است .همﭽنین

T E N C AT E G e o s y nt h etics A m eric as

جهت مدلسازی رفتار خاک از مدل و معیار گسیختگی موهر  -کولمب

ژئوگریدها با توجه به مطالعات خینﮓ در سال  1993برابر  6متر فرض

استفاده شده است .برای تعریف مصالﺢ استفاده شده در مدلسازی در

شده است ]  .[ 9همﭽنین به منﻈور در نﻈرگرفتن اﺛر سطﺢ مشترک

خصوص پی بتنی از المان  P L AT Eدر نرم افزار  P L A X I Sاستفاده

بین المانهای ژئوگرید و خاک از المان  Interfa c eاستفاده شده است.

شده است .پارامترهای ورودی برای المان  ، Plateسختی خمشی

مشخصات کلی مصالﺢ به کار رفته در مدل عددی در جدول )  ( 1آورده

)( E I

و سختی نرمال

)(E A

است که در آنها

E

مدول االستیسیته

شده است.

مصالﺢ پی I ،ممان اینرسی و  Aمساحت مقطﻊ پی است .مقادیر این
پارامترها با فرض

E c = 20 G P a

برای مصالﺢ بتن و بر اساس ابعاد در

میباشد و طول

هندسه مدل عددی مﺶ بندی شده در نرم افزار در شکﻞ

)(1

نشان داده شده است.

نﻈر گرفته شده برای پی نواری ) ضخامت  0 / 5متر و طول  1متر در

3-صحت سنجی مدلسازی عددی

جهت عمود بر صفحه ( محاسبه گردید.

جهت مدلسازی مسلﺢ کنندههای ژئوگرید از المان  G e o g ridدر

به منﻈور بررسی صحت نحوه مدلسازی و نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزهای

نرم افزار  P L A X I Sاستفاده میشود .با توجه به اینکه از المانهای 15

عددی در حالت بارگﺬاری بار قائم با خروج از مرکزیت ،نتایﺞ حاصﻞ

گرهای برای مدلسازی خاک استفاده شده است ،نرم افزار المانهای

از آنالیز مدلهای عددی در نرم افزار

با نتایﺞ مطالعات

ژئوگرید را بطور خودکار به صورت  5گرهی فرض میکند .خصوصیات

لوکیدیس و همکاران )  ( 2008و مطالعه آزمایشگاهی گتاردی و

) ( M ir a g rid ® 22 X T

باترفیلد )  ، ] 10 [( 1993در شرایﻂ بدون استفاده از مسلﺢکننده

ژئوگریدهای استاندارد مورد استفاده

در تحلیﻞهای عددی از شرکت معتبر جهانی

میرافی M ir a fi

ژئوگرید بررسی شده است.
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بندهی
عددی
هندسه
شکل :1
شدهشده
بندی
شبکهشبک
عددی
مدلمدل
هندسه
شکل .1
Fig. 1. General layout of the numerical model for the reinforced footing
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شکل  .2منحنی بار_نشست پی تحت بارگذاری قائم بدون خروج از مرکزیت حاصل از مطالعه حاضر و لوکیدیس و همکاران ()2008
شکل  :2منحنی بار_نشست پی تحت بارگذاری قائم بدون خروج از مرکزیت حاصل از مطالعه حاضر و لوکیدیس و همکاران ()2008
)Fig. 2. Load-displacement curve without eccentricity obtained from the current study vs Loukidis et al. (2008

نمودار بار _ نشست حاصﻞ از آنالیز عددی برای پی

همانگونه که در شکﻞ دیده میشود ،نمودار بار _ نشست حاصﻞ از

شکﻞ

)(2

در

مدلسازی عددی تطابﻖ خوبی با نتایﺞ مطالعه لوکیدیس و همکاران

حالت بدون خروج از مرکزیت در این مطالعه و منحنی بار _ نشست

)  ( 2008هم از نﻈر روند منحنی بار _ نشست و هم از نﻈر میزان بار

میدهد.

دارد.

واقﻊ بر خاک ﻏیرمسلﺢ تحت بارگﺬاری قائم در مرکز پی
حاصﻞ از مطالعات لوکیدیس و همکاران )  ، ( 2008را نشان

)(V
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0.100

)M/(B Vmax

0.080
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Gottardi and Butterfield (1993): Experimental

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

V/Vmax

0.0

0.000

بارگذاری VM
فضایفضای
()2008درو در
همکاران
لوکیدیس و
آنالیزهایعددی
آنالیزهای
حاصل از
نمودار بعد
نمودار بدون
بارگذاری
 )2008و
همکاران (
مطالعهلوکیدیس و
حاضر ،،مطالعه
مطالعه حاضر
عددی مطالعه
حاصل از
بدون بعد
شکل .3شکل :3
VM
)Fig. 3. Dimensionless diagram in VM loading condition, this study vs Loukidis et al (2008

مقدار حداکثر باربری خاک )  ( V m a xدر مطالعه لوکیدیس برابر با

kN

جهت مقایسه نشان داده شده است .در این نمودار  eمیزان خروج از

 286 / 6و مقدار حداکثر باربری )  ( V m a xدر مدلسازی مطالعه حاضر

مرکزیت نیروی قائم از مرکز پی و  Bعرض پی نواری میباشد که در

برابر

338 / 1 k Nمیباشد.

این مطالعه برابر  1متر در نﻈر گرفته شده است .همﭽنین در این شکﻞ

گتاردی و باترفیلد )  ( 1993از طریﻖ مطالعه ی آزمایشگاهی به

محور افقی  V / V m a xو محور قائم  M / B V m a xمطابﻖ معادله )  ( 1در

بررسی تاﺛیر خروج از مرکزیت پی بر ﻇرفیت باربری پی نواری بر

نﻈر گرفته شده است .در محور افقی

برابر حداکثر نیروی قابﻞ

روی خاک ماسه ای ﻏیرمسلﺢ پرداختند .آنها رابطه )  ( 1را برای تعیین

تحمﻞ پی در حالت بدون خروج از مرکزیت میباشد که مقدار آن برابر

حداکثر ﻇرفیت باربری پی در شرایﻂ مختلف بارگﺬاری ترکیبی ارائه

 338.1 k Nحاصﻞ شده است .همانگونه که در شکﻞ )  ( 3نشان داده

دادند:

شده است ،تطابﻖ خوبی بین نتایﺞ مدلسازی عددی مطالعه حاضر و

V 
1 −

 Vmax 

)(1

که در آن
پی،

V m ax

M

V m ax

نتایﺞ حاصﻞ از مطالعات لوکیدیس و همکاران )  ( 2008و نتایﺞ مطالعه

M
V
0.36
= آزمایشگاهی گتاردی و باترفیلد )  ( 1993در فﻀای بارگﺬاری
B.Vmax
Vmax
مشاهده میشود.

لنگر وارد بر پی ) V ، ( M = V * eنیروی قائم وارد بر

حداکثر باربری پی در حالت بدون خروج از مرکزیت و

B

عرض پی است.

ترسیم شده است .از آنجاییکه مقادیر

B

و

V m ax

)(1

ﺛابت است ،محور

افقی بیانگر میزان بار قائم خارج از مرکز )  ( Vو محور عمودی بیانگر

در نمودار شکﻞ )  ( 3نتایﺞ مدلسازی عددی در نرم افزار
 P L A X I Sبا نتایﺞ مطالعات لوکیدیس و همکاران )  ( 2008و مطالعه
آزمایشگاهی گتاردی و باترفیلد )  ( 1993در فﻀای بارگﺬاری

الزم به توضیﺢ است ،منحنی شکﻞ )  ( 3بر اساس معادله

VM

VM

میزان لنگر

)( M = V * e

میباشد .شیب خﻂ گﺬرنده از مبدا ،میزان

خروج از مرکزیت بار قائم

)(e

را نشان میدهد .خﻂهای با شیب

بیشتر به معنای خروج از مرکزیت باالتر است.
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جدول  .2ترکیب بار قائم ( )Vو لنگر ( )Mمنجر به گسیختگی برشی خاک در خروج از مرکزیتهای مختلف در حالت غیر مسلح
Table 2. Combination of vertical load and moments resulted in shear failure of soil for unreinforced condition

1

×
0

×

0

338/1

0/88

0/04

12/33

296

0/73

0/06

20/62

247/4

0/62

0/08

26/28

210/2

0/53

0/09

29/72

178/3

0/33

0/08

27/85

111/4

0/14

0/05

16/10

48/3

جهت تعیین یک نقطه از این منحنی ،بار قائمی

1
24
1
12
1
8
1
6
1
4
1
3

در یک

افزایﺶ داده میشود و بار قائم منجر به گسیختگی پی در خروج از

به مدل اعمال شده و تا گسیختگی

مرکزیتهای مربوطه به دست آمده است .به منﻈور تعیین عمﻖ بهینه

پی به صورت تدریجی افزایﺶ داده میشود تا بار قائم منجر به

جایگﺬاری نخستین الیه مسلﺢکننده ژئوگرید از کف پی نواری تحت

گسیختگی پی در آن خروج از مرکزیت به دست آید  .سﭙس از ضرب

نیروی قائم با خروج از مرکزیت ،الیه مسلﺢکننده را در فواصﻞ متﻐیر

بار قائم گسیختگی

)(V

در میزان خروج از مرکزیت ،مقدار لنگر

نسبت به کف پی قرار داده و نمودارهای بی بعد در فﻀای

به

منجر به گسیختگی

)(M

به دست میآید  .این عمﻞ برای خروج از

دست میآید .سﭙس مقدار فاصلهای که در آن ﻇرفیت باربری بیشینه

مرکزیتهای مختلف انجام گرفته و مقادیر حاصله در فﻀای بیبعد

بودند به عنوان عمﻖ بهینه الیه اول انتخاب میشود .در مرحله بعدی

)(M

با ﺛابت قرار دادن الیه اول ،الیه دوم را در عمﻖهای مختلف از کف پی

منجر به گسیختگی برشی خاک در خروج از مرکزیتهای مختلف

قرار داده تا بهینهترین حالت برای الیه دوم و به همین ترتیب برای

در حالت ﻏیرمسلﺢ را نشان می دهد  .همﭽنین مقادیر بیبعد شده

الیههای بعدی به دست آید .این روند تا جایی ادامه مییابد که افزایﺶ

این ترکیب بارها جهت ترسیم نمودارهای بیبعد در این جدول ارائه

مقدار نیرو در خروج از مرکزیتهای مختلف قابﻞ توجه باشد .بدین

خروج از مرکزیت خاص

) (e

)(V

شده ترسیم میگردد  .جدول )  ( 2ترکیب بار قائم )  ( Vو لنگر

شده

است .

VM

صورت چیدمان و تعداد بهینه الیههای ژئوگرید به دست میآید .در
ادامه به بررسی نحوه تﻐییرات باربری نهایی خاک با اضافه کردن الیه

4تحلیلهای عددی ،نتايج و بحث - 4 - 1تاﺛیر ژئوگرید بر ﻇرفیت باربری در فﻀای

به الیه تقویت کننده ژئوگرید بر ﻇرفیت باربری خاک در فﻀای

VM

پرداخته میشود.

VM

به منﻈور بررسی تاﺛیر افزودن الیه های مسلﺢکننده در بستر پی

در شکﻞ )  ( 4پارامترهای به کار رفته در مطالعه حاضر جهت بهینه

)(V M

سازی چیدمان الیه های ژئوگرید به صورت شماتیک نشان داده شده

و تعیین چیدمان بهینه الیههای مسلﺢکننده ژئوگرید در این فﻀای

است V .نیروی قائم e ،خروج از مرکزیت این نیرو B ،عرض پی نواری،

1
6

ام از کف پی می باشد .الزم به ذکر است

نواری تحت بارگﺬاری توام بار قائم همراه با خروج از مرکزیت

بارگﺬاری ،بار قائم در خروج از مرکزیتهای مختلف شامﻞ ، 1 ، 1
،

1 1
،
12 8

1

3

4

 e/ B = 0 ، 24 ،که در آن  Bعرض پی نواری و برابر یک متر

میباشد ،به مدل اعمال شده و تا گسیختگی پی به صورت تدریجی

3114

Zn

فاصله ژئوگرید الیه

n

که در مطالعه حاضر ترتیب قرارگیری الیه های ژئوگرید با مطالعات
پیشین متفاوت بوده و بر اساس روش جدید تعیین میگردد.
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شکل  .4نمایش شماتیکی پارامترهای به کار رفته در مطالعه حاضر جهت بهینه سازی چیدمان الیه های ژئوگرید
شکل  :4نمایش شماتیکی پارامترهای به کار رفته در مطالعه حاضر جهت بهینه سازی چیدمان الیه های ژئوگرید
Fig. 4. Parameters defined in the current study to obtain the optimum layout for geogrid layers.

Unreinforced
Z1 = 0.2 m
Z1 = 0.3 m
Z1 = 0.4 m
Z1 = 0.5 m
Z1 = 0.6 m
Z1 = 0.8 m

N=1

0.14
0.12

0.10

0.06

) M/(B Vmax

0.08
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0.02

1.2

1.0

0.8

0.6

V/Vmax

0.4

0.2

0.0

0.00

شکل  :5نمودار بدون بعد در فضای بارگذاری  VMجهت تغیین عمق بهینه جایگذاری نخستین الیه مسلح کننده از کف پی ()Z1
مسلح کننده از کف پی ()Z1
شکل  .5نمودار بدون بعد در فضای بارگذاری  VMجهت تغیین عمق بهینه جایگذاری نخستین الیه
Fig. 5. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the first geogrid layer from the foundation in VM condition
)(Z_1

 - 4 - 1 - 1تاﺛیر یک الیه ژئوگرید

) )( N = 1

بر ﻇرفیت باربری پی در

فﻀای  V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه اول

)( Z 1

و پس از آنالیزهای عددی نمودارهایی مطابﻖ آنﭽه که در بخﺶ  3در
فﻀای

VM

تشریﺢ گردید ،به دست آمده است .نمودار شکﻞ

)(5

به منﻈور تعیین عمﻖ بهینه جایگﺬاری نخستین الیه ژئوگرید از

نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزهای عددی برای اولین الیه مسلﺢکننده میباشد.

کف پی نواری تحت بارگﺬاری توام بار قائم همراه با خروج از مرکزیت،

اولین الیه مسلﺢ کننده از کف پی )  ( Z 1در فواصﻞ  0 / 2تا  0 / 8متری

الیه مسلﺢ کننده را در فواصﻞ متﻐیر نسبت به کف پی قرار داده شده

از کف پی قرار داده شده و برای هر حالت نمودار بدون بعد ﻇرفیت
3115
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N=2

Unreinforced
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Z2=0.9 m
Z2=1.1 m

0.16

Z1=0.5 m

0.12

) M/(B Vmax

0.08

0.04

1.4

1.6

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2
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Fig. 6. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the second geogrid layer from the foundation in VM
)condition (Z_2

باربری در فﻀای

 V Mترسیم شده است.

باربری بیشترین افزایﺶ را نسبت به حالت ﻏیرمسلﺢ داشته

است.

با توجه به شکﻞ )  ( 5میتوان به این مهم دست یافت که در خروج

پس از آن با افزایﺶ عمﻖ جایگﺬاری اولین الیه مسلﺢکننده ،ﻇرفیت

از مرکزیت های برابر  e/ B = 1 / 4, 1 / 6, 1 / 8بیشترین افزایﺶ ﻇرفیت

باربری روند نزولی پیدا کرده است به نحوی که در عمﻖ  0 / 8متری از

در تمامی حالتهای جایگﺬاری

است.

باربری در فﻀای بارگﺬاری

VM

مشاهده میشود اما با جایگﺬاری اولین الیه ژئوگرید در عمﻖ 0 / 5
متری از کف پی بیشترین افزایﺶ در مقایسه با سایر حالتهای

کف پی میزان ﻇرفیت باربری تقریباً برابر حالت ﻏیرمسلﺢ شده

بنابرین عمﻖ بهینه جایگﺬاری اولین الیه مسلﺢکننده از کف پی در
فﻀای بارگﺬاری  ، V Mبرابر

 Z 1 = 0.5 mبه دست آمده است.

جایگﺬاری الیه اول مشاهده میشود .همﭽنین مشاهده میگردد در
خروج از مرکزیت های 1 / 12
باربری در فﻀای

VM

e/ B = 1 / 24,

میزان افزایﺶ ﻇرفیت

ناچیز است و تقریباً در تمامی حالتهای

جایگﺬاری یکسان میباشد.

 V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه دوم

)( Z 2

به منﻈور تعیین عمﻖ بهینه جایگﺬاری دومین الیه مسلﺢکننده

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با قرار دادن اولین الیه
مسلﺢکننده در عمﻖ کم نسبت به کف پی

 - 4 - 1 - 2تاﺛیر دو الیه ژئوگرید )  ( N = 2بر ﻇرفیت باربری پی در فﻀای

در فﻀای بارگﺬاری  ، V Mالیه اول در عمﻖ بهینه خود

) ( Z 1 = 0.5 m

 ، ( Z 1 = 0.2میزان

قرار داده شده است و الیه دوم در فواصﻞ متﻐیر نسبت به کف پی

ﻇرفیت باربری در مقایسه با حالت ﻏیرمسلﺢ کمتر شده است ) به دلیﻞ

جاگﺬاری شده و پس از مدلسازی ،نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزهای عددی

ایجاد مرز صلب در این فاصله (  ،اما به تدریﺞ با افزایﺶ عمﻖ جایگﺬاری

)  ( 6نشان داده شده است.

)m

در قالب نمودار شکﻞ

میزان ﻇرفیت باربری بهبود مییابد به نحوی که ،با قراردادن الیه

با توجه به شکﻞ باال ،با قراردادن دومین الیه مسلﺢکننده در

مسلﺢکننده ژئوگرید در فاصله  0 / 5متری از کف پی میزان ﻇرفیت

اعماق مختلف نسبت به کف پی ،در خروج از مرکزیتهای مختلف

3116

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3109تا 3124

Unreinforced
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Fig. 7. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the third geogrid layer from the foundation in VM
)condition (Z_3

رفتار متفاوتی مشاهده میگردد .به طور مثال با جایگﺬاری دومین

حاالت بیشتر میباشد .عمﻖ بهینه دومین الیه مسلﺢکننده از کف پی

الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 3متری ﻇرفیت باربری در خروج از

برابر عمﻖ  0 / 7متر از کف پی حاصﻞ شده است.

مرکزیتهای 1 / 8, 1 / 12

e/ B = 1 / 6,

نسبت به حالت ﻏیرمسلﺢ

افزایﺶ مییابد اما در سایر خروج از مرکزیتها تﻐییر محسوسی مشاهده
نمیشود .بیشترین افزایﺶ ﻇرفیت باربری در خروج از مرکزیت

e/

 - 4 - 1 - 3تاﺛیر سه الیه ژئوگرید

)( N = 3

بر ﻇرفیت باربری پی در

فﻀای  V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه سوم

)( Z 3

با جایگﺬاری دومین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 3متری از

با جایگﺬاری الیههای اول و دوم در عمﻖ بهینه به دست آمده از

کف مشاهده میشود .پس از آن با افزایﺶ عمﻖ جایگﺬاری الیه دوم و

مراحﻞ قبﻞ و بررسی چیدمان الیه سوم در فواصﻞ متﻐیر نسبت به کف

جایگﺬاری آن در عمﻖ 0 / 7متری از کف پی در خروج از مرکزیتهای

پی و انجام آنالیزهای عددی ،نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزهای عددی افزدون

 ، e/ B = 0.0, 1 / 24, 1 / 12, 1 / 8بیشترین افزایﺶ ﻇرفیت باربری

در نمودار شکﻞ

B = 1/6

در فﻀای

VM

در مقایسه با سایر حالتهای جایگﺬاری دومین الیه

سومین الیه مسلﺢکننده در فﻀای بارگﺬاری

VM

)  ( 7نشان داده شده است.

مسلﺢکننده مشاهده میگردد .اما در خروج از مرکزیتهای بیشتر

با توجه به نمودار شکﻞ )  ( 7مشاهده میشود که با جایگﺬاری

 ، e/ B = 1 / 6,1 / 4,1 / 3مقدار افزایﺶ ﻇرفیت باربری نسبت به حالت

سومین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 3متری از کف پی در تمامی

ﻏیرمسلﺢ و سایر حالتهای جایگﺬاری ناچیز می باشد.

خروج از مرکزیتها بیشترین افزایﺶ در ﻇرفیت باربری پی در فﻀای

بنابرین میتوان نتیجه گرفت در خروج از مرکزیتهای مختلف

بارگﺬاری

VM

حاصﻞ شده است .اما با افزایﺶ عمﻖ و با جایگﺬاری

چیدمان بهینه الیههای مسلﺢکننده متﻐیر میباشد ،اما با توجه به اینکه

سومین الیه ژئوگرید در عمﻖ  0 / 9متری از کف پی علیرﻏم افزایﺶ

با جایگﺬاری

ﻇرفیت باربری نسبت به حاالت ﻏیرمسلﺢ در تمامی خروج از

دومین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 7متری از کف پی نسبت به سایر

مرکزیتها با حالت جایگﺬاری الیه سوم در عمﻖ  0 / 3متری ﻇرفیت

مقدار افزایﺶ ﻇرفیت باربری در فﻀای بارگﺬاری

VM
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Fig. 8. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the fourth geogrid layer from the foundation in VM
)condition (Z_4

باربری کاهﺶ یافته است و رفتار منﻈم در خروج از مرکزیتهای
مختلف همﭽون حالت

m

 ، Z 3 = 0.3مشاهده نمیشود و در میزان

 - 4 - 1 - 4تاﺛیر  4الیه ژئوگرید )  ( N = 4بر ﻇرفیت باربری پی در فﻀای
 V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه چهارم

)( Z 4

خروج از مرکزیتهای مختلف مقدار افزایﺶ ﻇرفیت باربری تﻐییر

به منﻈور تعیین عمﻖ بهینه جایگﺬاری چهارمین الیه مسلﺢکننده

میکند .با جایگﺬاری سومین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  1 / 1و 1 / 3

از کف پی ،با جایگﺬاری سه الیه اول مسلﺢکننده در عمﻖ بهینه از

متری از کف پی ،به مقدار تقریباً برابر با حالت جایگﺬاری سومین الیه

کف پی برابر

m ، Z 2 = 0.7 m ، Z 1 = 0.5 m

 Z 3 = 0.3و با جایگﺬاری

e/ B

چهارمین الیه مسلﺢکننده در اعماق متﻐیر نسبت به کف پی و با

 Z 3 = 0.3ﻇرفیت باربری بیشتری حاصﻞ

انجام آنالیزهای عددی نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزها در قالب نمودار شکﻞ 6

 V Mافزایﺶ یافته است.

نشان داده شده است .همانگونه که از نمودار شکﻞ )  ( 8مشخﺺ است

در نتیجه برخﻼف آنﭽه سایر محققین در جاگﺬاری الیههای

با جایگﺬاری چهارمین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 9متری از کف

ژئوگرید فرض مینمودند که الیههای مسلﺢکننده بعد از الیه نخستین

پی بیشترین افزایﺶ در ﻇرفیت باربری در فﻀای بارگﺬاری

در

قرار میگیرند ،در این فﻀای بارگﺬاری  ، V Mبا جایگﺬاری سومین

تمامی خروج از مرکزیتها مشاهده میشود.

مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 3متری به جز از در خروج از مرکزیت
 = 1 / 8که در این حالت

m

گردیده  ،ﻇرفیت باربری در فﻀای بارگﺬاری

VM

الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  0 / 3متری از کف پی ،بیشترین افزایﺶ

شکﻞ )  ( 9گوه گسیختگی ایجاد شده را در خروج از مرکزیتهای

ﻇرفیت باربری نسبت به فاصلههای قرار گیری دیگر مشاهده شده

1 / 12, 1 / 8, 1 / 4

و در چهار الیه ژئوگرید که در فواصﻞ

است .بنابرین عمﻖ بهینه جایگﺬاری سومین الیه مسلﺢکننده برابر

بهینه به دست آمده است را نشان میدهد .همانگونه که از شکﻞ

 0 / 3متر به دست آمده است که قبﻞ از جاگﺬاری نخستین الیه

مشخﺺ است با افزایﺶ میزان خروج از مرکزیت ،گوههای گسیختگی

ژئوگرید میباشد.

از عمﻖهای بیشتر نسبت به کف پی به سطﺢ زمین نزدیکتر شده است.
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شکل  .9گوه گسیختگی تشکیل شده در زیر پی نواری با  4الیه ژئوگرید در خروج از مرکزیتهای مختلف الف)  e/B=0ب)  ،e/B=1/12پ)  e/B=1/8و
شکل  :9گوه گسیختگی تشکیل شده در زیر پی نواری با  4ت)
e/B=1/4در خروج از مرکزیتهای مختلف الف)  e/B=0ب)  ،e/B=1/12پ)
الیه ژئوگرید
Fig. 9. Wedge Rupture formed under the strip with
4
layers
of
geogrid
 e/B=1/8 at different eccentricity a) e/B=0 b) e/B=1/12 c) e/و ت) e/B=1/4
B=1/8 d) e/B=1/4

در فﻀای بارگﺬاری  ، V Mبا افزایﺶ میزان خروج از مرکزیت از

با افزایﺶ برون محوری در خروج از مرکزیتهای بزرگتر از e/ B = 1 / 4

نسبت  e/ B = 1 / 24تا مقدار  ، e/ B = 1 / 6اﺛر مثبت الیههای مسلﺢکننده

این روند متوقف میگردد .علت این تﻐییرات را میتوان به نحوه شکﻞ

ژئوگرید در افزایﺶ لنگر قابﻞ تحمﻞ پی بیشتر میشود .اما پس از آن

گوه های گسیختگی ایجاد شده در این خروج از مرکزیتها مرتبﻂ
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Fig. 10. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the fifth Geogrid layer from the foundation in VM
)condition (Z_5

دانست .هر چه خروج از مرکزیت بیشتر میشود عمﻖ گوه گسیختگی

نمودار بدون بعد در فﻀای  V Mشکﻞ

)  ( 10نشان داده شده است.

سطحیتر شده و به سطﺢ زمین نزدیکتر میشود و به تدریﺞ حﻀور

با جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  1 / 3متری از کف

الیههای ژئوگرید در افزایﺶ ﻇرفیت باربری کاهﺶ مییابد .برای

پی در خروج از مرکزیت برابر  ، e/ B = 1 / 6بیشترین افزایﺶ ﻇرفیت

مثال دو گوه گسیختگی شکﻞ گرفته در دو خروج از مرکزیت کم

باربری نسبت به سایر الیهها مشاهده میشود .پس از آن با کاهﺶ

بگیرید.

مقدار خروج از مرکزیت به مقدار  ، e/ B = 1 / 8میزان ﻇرفیت باربری در

) (e/ B = 1 / 12

و زیاد

) (e/ B = 1 / 4

در شکﻞ )  ( 9را در نﻈر

در خروج از مرکزیت کم گوه گسیختگی از تمامی الیههای ژئوگرید

فﻀای بارگﺬاری  V Mکاهﺶ یافته است ،اما مجددا ً با کاهﺶ خروج از

عبور کرده است اما در خروج از مرکزیت باال ،گوه گسیختگی فقﻂ از

مرکزیت به مقدار  ، e/ B = 1 / 24, 1 / 12میزان ﻇرفیت باربری در این

باالترین ژئوگرید عبور کرده است .بنابراین تاﺛیر حﻀور الیه ژئوگرید در

فﻀا در مقایسه با سایر حالتهای جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده

خروج از مرکزیتهای باال به دلیﻞ عمﻖ کم گوه گسیختگی ،کمرنﮓ

افزایﺶ یافته است.

تر شده است.

با جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  1 / 5متری از کف
پی میزان افزایﺶ ﻇرفیت باربری در فﻀای بارگﺬاری

 - 4 - 1 - 5تاﺛیر  5الیه ژئوگرید )  ( N = 5بر ﻇرفیت باربری پی در فﻀای
 V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه پنجم

سایر حالتهای جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده به جزء حالت
Z 5 = 1.1 m

)( Z 5

همانند حالتهای قبﻞ ،آنالیزهای عددی به منﻈور تعیین عمﻖ
بهینه جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده از کف پی ،با جایگﺬاری

VM

نسبت به

کمتر میباشد .بسته به میزان خروج از مرکزیت همانند

حالت چهار الیه عمﻖ بهینه جایگﺬاری پنجمین الیه مسلﺢکننده
میتواند تﻐییر نماید.

چهار الیه نخست در اعماق بهینه حاصﻞ از مراحﻞ قبﻞ و قراردادن الیه

همانگونه که از نمودار شکﻞ )  ( 10مشخﺺ است ،در میزان

پنجم در اعماق مختلف از کف پی انجام شده است و نتایﺞ در قالب

خروج از مرکزیتهای مختلف تاﺛیر پنجمین الیه مسلﺢکننده متﻐیر
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)Fig. 11. Dimensionless graph to determine the optimum depth for the sixth Geogrid layer from the foundation in VM condition (Z_6

میباشد .به طور مثال در میزان خروج از مرکزیتهای کم با جایگﺬاری

همانگونه که از نمودار شکﻞ )  ( 11مشخﺺ است ،با جایگﺬاری

الیه پنجم در عمﻖ  1 / 3متری از کف پی ،بیشترین افزایﺶ در ﻇرفیت

ششمین الیه مسلﺢکننده در عمﻖ  1 / 1متری از کف پی در خروج

مشاهده شده است در حالی که با

در مقایسه با سایر حالتهای

باربری در فﻀای بارگﺬاری

VM

از مرکزیتهای برابر 1 / 6

e/ B = 1 / 8,

افزایﺶ میزان خروج از مرکزیت ،با جایگﺬاری الیه پنجم در فاصله

جایگﺬاری الیه ششم ،ﻇرفیت باربری بیشتری در فﻀای بارگﺬاری

بیشتری از کف پی و در عمﻖ  1 / 7متری از سطﺢ زمین ،میزان افزایﺶ

VM

حاصﻞ شده است اما ﻇرفیت باربری قابﻞ تحمﻞ در مقایسه با

ﻇرفیت باربری بیشتری حاصﻞ میگردد .بنابراین ،میتوان نتیجه

حالت با پنﺞ الیه مسلﺢکننده کاهﺶ یافته است ،زیرا در حالت با پنﺞ

گرفت تعیین عمﻖ بهینه جایگﺬاری الیههای مسلﺢکننده در فﻀای

الیه ژئوگرید با جایگﺬاری الیه پنجم در عمﻖ  1 / 7متری از کف پی در

بارگﺬاری  V Mبا توجه به میزان خروج از مرکزیت و یا به عبارت دیگر

خروج از مرکزیت برابر  e/ B = 1 / 6مقدار بار قائم حداکثر قابﻞ تحمﻞ

میزان لنگر وارده به پی تﻐییر نماید.

تقریباً برابر

V = 1.4 V m a x

بوده است اما با جایگﺬاری الیه ششم

در عمﻖ  1 / 1متری از کف پی در همین مقدار خروج از مرکزیت بار
 - 4 - 1 - 6تاﺛیر  6الیه ژئوگرید )  ( N = 6بر ﻇرفیت باربری پی در فﻀای
 V Mو تعیین موقعیت بهینه الیه ششم

)( Z 6

قائم حداکثر قابﻞ تحمﻞ برابر

V = 1.2 V m a x

شده است .لﺬا باتوجه

به اینکه مقدار لنگر قابﻞ تحمﻞ از حاصلﻀرب خروج از مرکزیت در

به منﻈور تعیین عمﻖ بهینه جایگﺬاری ششمین الیه مسلﺢکننده

مقدار بار قائم به دست میآید ،میتوان به این نتیجه رسید در خروج از

در فﻀای بارگﺬاری  ، V Mالیه های اول تا پنجم در عمﻖ بهینه حاصﻞ

مرکزیت  e/ B = 1 / 6حداکثر لنگر قابﻞ تحمﻞ حالت بهینه شﺶ الیه،

از آنالیزهای مراحﻞ قبﻞ قرار گرفته و الیه ششم در فواصﻞ مختلف از

نسبت به پنﺞ الیه ژئوگرید کاهﺶ یافته است .پس از این رو میتوان

کف پی قرار داده شده و آنالیزهای عددی صورت گرفته و نتایﺞ آن در

نتیجه گرفت که افزایﺶ الیههای مسلﺢ کننده تا  5الیه باعﺚ افزایﺶ

قالب نمودار شکﻞ

)  ( 11نشان داده شده است.

باربری پی میشود.
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Fig. 12. Dimensionless diagram for the optimum arrangement of geogrid layers in VM loading condition

 - 4 - 1 - 7مقایسه مقادیر بهینه تعداد الیهها و انتخاب چیدمان بهینه

کوچک از بار قائم اعمالی  ،1.2 V m a x < V < 1.4 V m a xو در خروج

کلی

از مرکزیتهای برابر  ، e/ B = 1 / 8, 1 / 6نسبت به حالت چهار الیه

برای نمایﺶ بهتر از نحوه تﻐییر ﻇرفیت باربری پی نواری با افزایﺶ

باعﺚ افزایﺶ ﻇرفیت باربری در فﻀای

VM

شده است .با صرف نﻈر

الیههای ژئوگرید ،مقادیر بهینهترین حالتهای باال به صورت کلی در

کردن از این مقدار اندک اختﻼف افزایﺶ در ﻇرفیت باربری ،بین حالت

نمودار شکﻞ )  ( 12نمایﺶ داده شده است .همانگونه که از این شکﻞ

چهار الیه و پنﺞ الیه مسلﺢکننده ،تعداد بهینه الیههای مسلﺢکننده در

مشخﺺ است افزودن الیههای مسلﺢکننده باعﺚ بزرگتر شدن پوش

 V Mبرابر چهار الیه انتخاب گردیده است.

فﻀای بارگﺬاری

گسیختگی و در نتیجه افزایﺶ ﻇرفیت باربری در فﻀای بارگﺬاری

ترتیب وضعیت نهایی چیدمان الیه های مسلﺢکننده در فﻀای

شده است .همﭽنین به وضوح مشخﺺ است افزودن الیههای

) ( 13

VM

بارگﺬاری

VM

به صورت شکﻞ  11میباشد .با توجه به شکﻞ

مسلﺢکننده تا پنﺞ الیه باعﺚ افزایﺶ ﻇرفیت باربری در این فﻀا شده

مشاهده میشود که عمﻖ نخستین الیه مسلﺢکننده از کف پی در

است اما با افزایﺶ تعداد الیهها به شﺶ مسلﺢکننده این روند متوقف

حالت چهار الیه مسلﺢکننده برابر  0 / 3متر میباشد در حالیکه این

شده و ﻇرفیت باربری کاهﺶ یافته است .بسته به میزان خروج از

مقدار برای یک الیه و دو الیه در حالت بهینه برابر  0 / 5متر شده

کند.

است .این تفاوت به خاطر روش جدید بهینه سازی چیدمان الیههای

مرکزیت ،چیدمان بهینه الیههای مسلﺢکننده میتواند تﻐییر

تعداد بهینه الیههای مسلﺢکننده در خروج از مرکزیتهای بیشتر
از

e/ B = 1 / 12

برابر پنﺞ الیه میباشد .این در حالی است که در

خروج از مرکزیتهای برابر  e/ B = 1 / 24, 1 / 12تعداد بهینه الیههای
مسلﺢکننده برابر چهار الیه میباشد.

ژئوگرید در مطالعه حاضر می باشد.

5نتیجهگیریدر مطالعه حاضر به بررسی اﺛر ژئوگرید بر ﻇرفیت باربری پی نواری

با توجه به شکﻞ ،در حالت با پنﺞ الیه مسلﺢ کننده در یک بازه
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شکل  .13چیدمان بهینه الیه های مسلح کننده در فضای بارگذاری VM
شکل  :13چیدمان بهینه الیه های مسلح کننده در فضای بارگذاری VM
Fig. 13. Optimum layout of reinforcement layers in the VM loading condition

 P L A X I Sپرداخته شده است.

نسبت  e/ B = 1 / 24تا مقدار  ، e/ B = 1 / 6اﺛر مثبت الیههای مسلﺢکننده

استفاده از نرم افزار اجزاء محدود 2 D

بدین صورت که پس از صحتسنجی نتایﺞ مدل عددی در فﻀای

ژئوگرید در افزایﺶ لنگر قابﻞ تحمﻞ پی بیشتر میشود .اما پس از آن

 ، V Mتاﺛیر پارامترهایی نﻈیر میزان خروج از مرکزیت بار قائم ،مقدار

با افزایﺶ برون محوری در خروج از مرکزیتهای بزرگتر از e/ B = 1 / 4

بار قائم اعمال شده ،تعداد و چیدمان الیههای مسلﺢکننده بر ﻇرفیت

این روند متوقف میگردد .در خروج از مرکزیت کم گوه گسیختگی

باربری نهایی پی نواری مطالعه شد .نتایﺞ حاصﻞ از آنالیزها در قالب

از تمامی الیههای ژئوگرید نموده اما در خروج از مرکزیت باال ،گوه

نمودارهای بدون بعد ترسیم و بر اساس آن عمﻖ بهینه قرارگیری

گسیختگی فقﻂ از باالترین الیه ژئوگرید عبور میکند .بنابراین تاﺛیر

نخستین الیه ژئوگرید از کف پی ،فواصﻞ قائم الیههای مسلﺢکننده

حﻀور الیه ژئوگرید در خروج از مرکزیتهای باال به دلیﻞ سطحیتر

از هم و تعداد و چیدمان بهینه الیههای مسلﺢکننده ژئوگرید تعیین

شدن گوه گسیختگی ،کمرنﮓ تر میباشد.

گردید .از جمله مهمترین نتایﺞ حاصله در مطالعه حاضر میتوان موارد
زیر را برشمرد:

 - 5تعداد بهینه الیههای مسلﺢکننده برای حصول بیشترین ﻇرفیت
در حالت بار خارج از مرکز در مطالعه حاضر برابر  4الیه میباشد که به

 - 1نتایﺞ تحلیﻞهای عددی موید این مسﺌله است که با افزودن
الیههای ژئوگرید ،ﻇرفیت باربری پی تحت بار خارج از مرکز افزایﺶ

ترتیب الیههای اول ،دوم ،سوم و چهارم ژئوگرید در فواصﻞ بهینه ،0 / 5
 0 / 3 ،0 / 7و  0 / 9متری از کف پی قرار میگیرند.

قابﻞ توجهی مییابد .میزان این اﺛرگﺬاری ،تابﻊ چیدمان الیه ها و
میزان خروج از مرکزیت بار می باشد.

بر اساس نتایﺞ مطالعه حاضر مشخﺺ گردید که افزودن الیههای
ژئوگرید به خاک ،باعﺚ افزایﺶ توان باربری خاک در برابر بارهای

 - 2در حالت چیدمان بهینه ،موقعیت الیه های ژئوگرید بستگی

خارج از مرکز به میران قابﻞ توجهی میگردد .به منﻈور حصول

به تعداد الیهها داشته و ترتیب ﺛابتی برای آنها در عمﻖ وجود ندارد.

بیشترین ﻇرفیت باربری بهتر است از چیدمان بهینه در طراحیها

با تعداد

استفاده گردد .همﭽنین باید این مهم را مد نﻈر قرار داد که با توجه به

الیههای مختلف تﻐییر میکند ،بطوریکه در مطالعه حاضر با یک الیه

اینکه این بررسی صرفا برای یک مسﺌله خاص با هندسه و مشخصات

ژئوگرید این عمﻖ برابر  0 / 5متر می باشد اما در حالت چهار الیهای،

ژئوتکنیکی خاص انجام پﺬیرفته است ،بنابراین نتایﺞ نیز ممکن است

عمﻖ اولین الیه از کف پی به  0 / 3متری میرسد.

به این شرایﻂ خاص وابسته باشد ،ولیکن روند بهینه سازی چیدمان،

 - 3عمﻖ بهینه اولین الیه مسلﺢکننده از کف پی

)(u

 - 4در فﻀای بارگﺬاری  ، V Mبا افزایﺶ میزان خروج از مرکزیت از

مشابه روشی است که در این تحقیﻖ ارائه شده است.
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