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ارزیابی رفتار سیستم شالوده های همجوار متکی بر ماسه های مقید شده با مسلح کننده ژئوسل: 
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خالصه:      تجربیات گذشته نشان می دهد که استفاده از مسلح کننده های سلولی در ماسه های ضعیف تاثیر قابل مالحظه ای در فشار 
باربری و نشست شالوده های واقع بر این نوع بسترها دارد. با افزایش شدت بارها و ارتفاع سازه های در نزدیکی یکدیگر، ابعاد شالوده ها 
افزایش یافته و فاصله میان آن ها نزدیک تر می شود. قرار گرفتن شالوده ها در مجاورت یکدیگر سبب ایجاد اثر متقابل آن ها بر یکدیگر 
و در نتیجه تغییر مکانیسم گسیختگی، قابلیت باربری و نشست پذیری آن ها می گردد. رفتار شالوده های همسایه واقع بر خاک های 
ماسه ای مسلح شده با مسلح کننده های دو بعدی در ادبیات تخصصی همواره مطالعه شده است ولی این شرایط برای مسلح کننده های 
سلولی کمتر مورد توجه بوده است. از این جهت، در این مطالعه تاثیر همجواری دو شالوده  دایروی متقارن واقع بر ماسه نیمه متراکم 
تسلیح شده با ژئوسل مورد ارزیابی قرار گرفته است. با حفظ هندسه و موقعیت بهینه ثابت برای ژئوسل در خاک بستر، اثر تغییر فاصله 
بین شالوده ها بر میزان باربری و نشست آن ها مطالعه شده است. نتایج حاکی از آن است که وجود مسلح کننده سه بعدی در ترکیب با 
اثر همجواری شالوده ها می تواند باربری را بیش از 300% و نشست را تا بیش از 60% نسبت به یک شالوده منفرد مشابه واقع بر بستر 
غیرمسلح بهبود دهد. حداکثر باربری در حالتی به دست آمد که دو شالوده کامال در مجاورت یکدیگر واقع شده باشند. زمانی که فاصله 
بین شالوده ها از سه برابر قطر شالوده بیشتر می شود اثر همجواری کاهش قابل توجهی داشته و هر کدام از شالوده ها تقریبا رفتاری 

مشابه یک شالوده منفرد را خواهند داشت.
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مقدمه- 1
استفاده از مسلح کننده های پلیمری به خصوص مسلح کننده های سلولی 
رفتار  بهبود  منظور  به  و  تراکم  کم  خاک های  تسلیح  جهت  ژئوسل  مانند 
شالوده های سطحی در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات 
این مسلح کننده ها مبین آن است که ژئوسل می تواند  بر روی  انجام شده 
باربری و قابلیت نشست پذیری خاک های واقع در زیر شالوده ها را به  توان 
تثبیت  از روش های  بسیاری  به  نسبت  این روش  بهبود دهد.  نحو مطلوبی 
به  زیادی  پژوهشگران  باشد.  آسان تر  و  اقتصادی تر، سریع تر  می تواند  خاک 
تفسیر پاسخ رفتار مسلح کننده های سلولی را در شالوده های واحد و منفرد با 
روش های متعدد ]1[ بررسی نمودند و برخی از این تحقیقات نشان می دهد 
که مسلح کننده های سلولی حتی در مقاصد عملی نیز عملکرد مناسبی را در 
این زمینه از خود نشان می دهند ]9-2[. در واقع مسلح کننده های سلولی در 
مقایسه با مسلح کننده های تخت و دو بعدی عالوه بر توزیع بهتر بار روی 

محصور  اثرات  ایجاد  با  باالتر،  برشی  و  خمشی  مقاومت  و  وسیع تر  سطح 
توان  شالوده،  زیر  خاک  جانبی  حرکت  از  جلوگیری  و  جانبه  همه  کنندگی 
باربری بستر را به نحو مطلوبی افزایش می دهد ]9[. به همین جهت استفاده 
مسلح  به  نسبت  خاکی  بسترهای  بهسازی  در  کننده ها  مسلح  نوع  این  از 

کننده های تخت نظیر ژئوگرید، ژئوتکستایل و غیره ارجحیت یافته  است.
با افزایش شدت بارها و ارتفاع سازه ها، شالوده ها به یکدیگر نزدیک شده 
و این مساله منجر به اثر متقابل آن ها بر روی یکدیگر می شود ]10[. در این 
یکدیگر  با  شالوده ها  از  کدام  هر  زیر  در  تنش  تاثیر  تحت  ناحیه های  حالت 
قابلیت دوران  باربری، نشست و  تغییرات ظرفیت  نتیجه  متداخل شده و در 
شالوده ها را به دنبال دارد ]16-11[. اخیرا رفتار شالوده های متداخل واقع بر 
بسترهای خاکی به صورت جامعی توسط قضاوی و فاضلی دهکردی ]17[ 
با مرور و جمع بندی تحقیقات گذشته و همچنین خالءهای تحقیقاتی موجود 
است  آن  مبین  پیشین  تحقیقات  جمع بندی  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
که زمانی که شالوده های همجوار در فاصله نزدیکی نسبت به یکدیگر قرار 
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و  باربری  توان  یکدیگر،  با  شالوده ها  زیر  تنش های  تداخل  واسطه  به  دارند 
نشست پذیری آن ها افزایش یافته و شالوده ها دچار دوران خواهند شد. 

رفتار شالوده های همجوار متکی بر بسترهای ماسه ای ضعیفی که توسط 
برای  مختلفی  محققین  توسط  گردیده اند  تسلیح  پلیمری  کننده های  مسلح 
شالوده های دو بعدی ]24-18[ و همچنین سه بعدی ]31-25[ مورد مطالعه 
قرار گرفته است. در واقع تمرکز این مطالعات بر روی تاثیر مسلح کننده های 
دو بعدی مانند ژئوگرید، ژئوتکستایل و غیره بر افزایش توان باربری این نوع 
شالوده ها و بهبود رفتار خاک بستر می باشد. نتایج این تحقیقات حاکی از آن 
است که در شالوده های همجوار گوشه دار )مربعی/ مستطیلی/ نواری( واقع 
بر بسترهای مسلح، حداکثر باربری زمانی به وقوع می پیوندد که دو شالوده 
در یک فاصله معین )فاصله بحرانی( از یکدیگر واقع شده باشند، در حالی که 
در شالوده های همجوار دوار )دایروی و رینگی( حداکثر توان باربری زمانی 

حاصل گردیده است که دو شالوده کامال مماس بر یکدیگر قرار دارند. 
در خصوص عملکرد شالوده های همجوار واقع بر خاک های تسلیح شده 
دسترس  در  زیادی  اطالعات  ژئوسل ها  مانند  سلولی  کننده های  مسلح  با 
بر  واقع  رفتار شالوده های مربعی همجوار  نمی باشد. گوپتا و همکاران ]32[ 
عددی  و  آزمایشگاهی  مطالعه  با  را  ژئوسل  با  شده  مسلح  رسی  بسترهای 
ژئوسل می تواند  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  و  دادند  قرار  بررسی  مورد 
باعث تغییر نه چندان زیادی در رفتار شالوده های مربعی همجوار متکی بر 
شالوده های  رفتار   ]33[ همکاران  و  دهکردی  فاضلی  شود.  رسی  بسترهای 
همجوار متکی بر ماسه  با ضخامت نازک و تسلیح شده با مسلح کننده های 
سلولی واقع بر یک بستر صلب را مورد ارزیابی قرار دادند و نشان دادند که 
ضخامت بستر ماسه ای و الیه صلب واقع در زیر آن می تواند کارایی ژئوسل 

و همچنین بزرگای اثر متقابل شالوده ها را کامال تغییر دهد. 
مرور مطالعات گذشته نشان می دهد که بررسی اثر همجواری شالوده ها 
باربری  توان  بر  به عنوان دو عامل محصور کنندگی  و مسلح کننده ژئوسل 
عملکرد  مطالعه  این  در  لذا  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  شالوده ها 
شالوده های دایره ای همجوار متقارن واقع بر بسترهای ماسه ای نیمه متراکم 
مسلح شده با مسلح کننده  سلولی بررسی شده است. در واقع تمرکز این پژوهش 
بر روی: 1( بررسی تاثیر فاصله بین شالوده ها بر توان باربری آن ها در شرایط 
بستر مسلح و غیرمسلح، 2( ارزیابی عملکرد مسلح کننده سلولی در مقایسه با 
سایر مسلح کننده های دو بعدی در رفتار شالوده های همجوار، 3( تعیین میزان 
راندمان و نسبت ظرفیت باربری شالوده های دوقلوی واقع بر بستر مسلح در 

مقایسه با شرایط شالوده های واحد متکی بر بستر غیرمسلح می باشد.

 مصالح - 
 مشخصات مصالح2- 1- 

ماسه
در این مطالعه از ماسه نسبتا ریز و خشک به عنوان مصالح خاکی استفاده 
شده است. مطابق با نتایج آزمایش دانه بندی، مصالح موجود بر مبنای سیستم 
بد  ماسه  عنوان  به   )]34[ASTM D2487-11  ( متحد  طبقه بندی 
مکانیکی  و  فیزیکی  مشخصات  می گردد.  نام گذاری   )SP( شده  دانه بندی 
ماسه مذکور در جدول شماره 1 ارائه شده است. مقدار زاویه اصطکاک داخلی 
 ASTM این ماسه توسط آزمایش سه محوری زهکشی شده )با استاندارد
D7181-11 ]35[( محاسبه گردیده است. این آزمون سه بار تکرار شده 

 Dr=68% و متوسط زاویه اصطکاک داخلی برای نمونه های با تراکم نسبی
وزن  حداقل  و  حداکثر  است.  شده  استخراج   e=0/652 تخلخل  میزان  و 
ASTM D4253- مخصوص ماسه به ترتیب با استفاده از استاندارهای
16 ]36[ و ASTM D4254-16 )روش A( ]37[ تعیین شده است.

مسلح کننده ژئوسل
مسلح کننده سلولی مورد استفاده، یک ژئوسل پیش ساخته پلی اتیلنی 
)HDPE( از نوع تجاری با مشخصات مندرج در جدول 2 می باشد. جداره 
مسلح کننده به شکل سوراخ دار و زبر بوده و قطر سوراخ های دیواره برابر 
با  برابر  سوراخ ها  این  مرکز  به  مرکز  فاصله  همچنین  و   10   mm با  

جدول 1. مشخصات ماسه مصرفی

Table 1. Sand characteristics
 . مشخصات ماسه مصرفی 1جدول 

Table 1. Sand characteristics 
 

 مقدار مشخصه
 D10 (mm) , اندازه موثر

 D50 (mm) , اندازه متوسط
 Cc , ضریب انحناء

 Cu ,ضریب یکنواختی 
 γd (kN/m3) , وزن مخصوص خشک

 emin , نسبت تخلخل حداقل 
 emax , نسبت تخلخل حداکثر

داخلی  اصطکاک زاویه  , φ (degree) 
 Gs , چگالی ویژه 

17/0  
25/0  
84/0  
65/1  
62/15  

53/0  
91/0  

36 
63/2  
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mm  12 است. سطح مقطع چشمه های ژئوسل برابر با mm2  26200 و 

قطر دایره معادل هر چشمه d=183 mm است که از جوش خوردن و کنار 
هم قرار گرفتن چشمه ها، یک الیه ژئوسل یکنواخت تشکیل می گردد. 

مقاومت کششی مسلح کننده با دو بار انجام آزمون توسط یک دستگاه 
 ]38[  D4885-11  ASTM استاندارد  با  مطابق  شده  کالیبره  کشش1 
معین و منحنی تنش- کرنش آن در شکل شماره 1 دیده می شود. نرخ کرنش 

1  Tensile Testing Machine

گرفته  نظر  در   10% /min با  برابر  آزمون کشش  انجام  زمان  در  ژئوسل 
مقاومت  پارامترهای  یافت.  ادامه  ژئوسل  گسیختگی  زمان  تا  آزمون  و  شد 
تسلیم و مدول ارتجاعی ژئوسل نیز از نمودار مذکور معین شده است. مدول 
االستیسیته ژئوسل از شیب ناحیه االستیک منحنی )مدول تانژانتی( محاسبه 
گردیده است. سایر مشخصات فیزیکی ژئوسل با توجه به کاتالوگ شرکت 

سازنده استخراج شده است.

جدول  . خصوصیات ژئوسل مورد استفاده در آزمون ها

Table 2. Geocell characteristics used in the tests
ها. خصوصیات ژئوسل مورد استفاده در آزمون2جدول   

Table 2. Geocell characteristics used in the tests 
 

 کمیت  پارامترها
Polymer 

هاچشمه اندازه   (mm) 
نوارها ضخامت  (mm) 

 (gr/cm3) چگالی
هاچشمه ارتفاع  (mm) 

تسلیم مقاومت  (kN/m) 
ارتجاعی مدول  (MPa) 

Polyethylene 
250×210 

5/1  
94/0  

150 
21 

270 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها. برنامه انجام آزمایش3جدول 

 
 کرنش ژئوسل-منحنی تنش. 1شکل 

Figure 1. Stress- strain curve of geocell 
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شکل 1. منحنی تنش-کرنش ژئوسل

Fig. 1. Stress- strain curve of geocell
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 مدل سازی فیزیکی و روش انجام آزمون ها - 
ساخت مدل- 1- 3

در مطالعه حاضر مدل سازی فیزیکی جهت انجام آزمون بارگذاری صفحه 
برای دو شالوده  همجوار واقع بر بستر غیرمسلح و مسلح شده با ژئوسل انجام 
گونه ای  به   )D( شالوده  قطر  با  متناظر  بارگذاری  ابعاد جعبه  است.  پذیرفته 
قابل  بارگذاری  رفتار شالوده تحت  بر روی  اثرات مرزی  انتخاب گردید که 
چشم پوشی باشد ]39[. همچنین، افزایش ابعاد مخزن منجر به افزایش انرژی 
و زمان الزم برای آماده سازی و تخلیه مخزن خواهد شد. لذا جهت دستیابی 
به ابعاد بهینه جعبه آزمون، آنالیز حساسیت با استفاده از مدل سازی اولیه در 
نادری و هاتف  انجام شده توسط  آنالیز  مشابه   ]40[ Flac 3D افزار  نرم 
]27[ صورت پذیرفت. نتایج تحلیل ها حاکی از آن بود که افزایش ابعاد بیشتر 
از مقادیر اشاره شده برای مخزن، تاثیری در باربری شالوده ها ندارد. ابعاد به 
گونه ای کنترل و تعیین شد که تنش در نزدیکی مرزها )بدنه مخزن( برابر با 
 1100×1100 mm2 صفر باشد. به همین جهت ابعاد جعبه آزمایش برابر با
در سطح و mm 1000 در ارتفاع در نظر گرفته شد و خاکریزی در داخل 
مخزن تا ارتفاع mm 900 ادامه یافت. از سوی دیگر مطابق با نظر کودوتو و 
همکاران ]41[ در فاصله جانبی حدود 1/5 برابر قطر شالوده از لبه آن و عمق 
نزدیک به 2 برابر قطر شالوده از کف آن، شدت تنش نفوذی در درون خاک 
نزدیک به صفر خواهد بود. لذا بر این اساس حداقل اندازه مورد انتظار جهت 
مخزن آزمایش در حالتی که فاصله مرکز به مرکز دو شالوده در مخزن برابر 
با D3 باشد معادل mm 1050 می باشد. مطابق با تحلیل های نرم افزاری، 
عمق نفوذ تنش به حدود D 5 نیز می رسد که این نتیجه به  واسطه اثرات 
تنش متقابل دو شالوده بر یکدیگر و نفوذ تنش تا اعماق بیشتر است. جعبه 
مدل آزمون از ورق فلزی ضخیم تشکیل شده که جهت حصول اطمینان از 
میزان صلبیت آن، جداره جعبه توسط پشت بندها و تسمه های فوالدی مهار 
و به یکدیگر متصل شده اند. به منظور تامین عکس العمل مربوط به نیروی 
اعمالی، این جعبه به یک قاب فلزی صلب متصل گردید. بر روی این قاب 
یک جک بادی )پنوماتیک( با ظرفیت حدود kN 50  نصب شده که با یک 
کمپرسور بادی حمایت می شود )شکل 2(. به منظور رعایت اثرات مقیاس، 
 100 mm جهت مدل سازی شالوده ها از پالستیک تفلونی صلب به ضخامت

و به قطر D=150 mm استفاده شد. الزم به ذکر است قطر شالوده ها به 
گونه ای انتخاب شده است که هر شالوده توسط دیواره های هر چشمه ژئوسل 
کامال احاطه شده است و آزمون ها به گونه ای انجام پذیرفت که مرکز شالوده  
دقیقا منطبق بر مرکز یک سلول ژئوسل قرار گیرد. محصور شدگی به واسطه 
کوچک تر بودن قطر شالوده ها از قطر هر چشمه ژئوسل، امکان ایجاد اثرات 
موضعی را در زمان بارگذاری افزایش می دهد ]42[ ولی به هر حال کلیات 
نتایج و اساس کار می تواند تا حدودی رفتار شالوده ها را در مقیاس واقعی آن ها 
با رعایت قوانین مقیاس1 پیش بینی نماید ]43[. همچنین محققین مختلفی 
رفتار بستر مسلح شده با ژئوسل را تحت بارگذاری شالوده های منفرد با قطر 
از یک چشمه ژئوسل مورد بررسی قرار داده اند ]46-44[. جهت  کوچک تر 
تامین زبری کف هر کدام از شالوده ها از یک کاغذ سمباده کامال زبر استفاده 

گردید که این کاغذها توسط چسب به کف شالوده ها چسبیده شده است.
 در ساخت مدل فیزیکی تالش شد تا راستای اعمال بار در طول انجام 
آزمون به صورت کامال عمودی و فارق از هرگونه خروج از مرکزیت بر روی 
شالوده باشد. جهت حفظ راستای انتقال بار در طول بارگذاری و ایجاد اتصال 
مفصلی و همچنین آزادی دوران در هر کدام از شالوده ها، از دو صفحه فلزی 
کامال صلب استفاده شد که در وسط هر یک از این صفحات یک نیم کره 
نیمکره ها یک کره دایره ای قرار  این  ایجاد و در مابین  مقعر کامال صیقلی 
مذکور  کره های  نیم  اطراف  اصطکاک،  اثرات  کاهش  و جهت  است  گرفته 
توسط گریس روغن کاری شد. با توجه به قطر پایین شالوده ها میزان دوران 
آن  اندازه گیری  از  بدین جهت  و   ]27[ بوده  ناچیز  شالوده ها  از  کدام  در هر 
نرخ  با  بار  شالوده ها،  روی  بر  موجود  صلب  تیر  واسطه  به  شد.  صرف نظر 
بار  شدت  و  اعمال  شالوده ها  به  مساوی  نسبت  به   10  mm/min ثابت 
دقت  با  و   50  kN ظرفیت  به  بار2  اندازه گیری  سلول  یک  توسط  اعمالی 
%0/01± معین شد )شکل 2(. جهت اندازه گیری تغییر مکان شالوده ها در 

و   ±0 /01% دقت  با   3 خطی سنج  مکان  تغییر  دو  از  زمان بارگذاری، 
mm 100 واقع بر شالوده ها استفاده و متوسط نشست  ندازه گیری  ا طول 
شالوده ها توسط این دو تغییر مکان سنج اندازه گیری شد. تغییر مکان سنج ها 
و همچنین سلول اندازه گیری بار به یک دستگاه ثبت دیجیتال4 جهت ثبت 

اطالعات مربوط به بارها و تغییر مکان ها متصل گردید.

1  Scaling Laws
2  Load cell
3  LVDTs
4  Data logger
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ها، ( مدل آزمون آماده شده جهت بارگذاری شامل شالوده aها: )سازی فیزیکی جهت انجام آزمونتصاویری از مدل . 2شکل  
( نمای جانبی مدل dشده در بستر، )فون د( ژئوسل تجاری مc( بارش ماسه درون جعبه، )bها، )سنجگیری بار و تغییر مکانسلول اندازه 

 ها فیزیکی و اندازه 
Figure 2. Experimental model for tests; (a) loading setup including footings, load cell and LVDTs, (b) 

geocell reinforcement embedded in the soil bed, (c) sand raining in the box, (d) schematic of cross 
sectional of physical model and dimensions    
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شکل  . تصاویری از مدل سازی فیزیکی جهت انجام آزمون ها: )a( مدل آزمون آماده شده جهت بارگذاری شامل شالوده ها، سلول اندازه گیری 
بار و تغییر مکان سنج ها، )b( بارش ماسه درون جعبه، )c( ژئوسل تجاری مدفون شده در بستر، )d( نمای جانبی مدل فیزیکی و اندازه ها 

Fig.2. Experimental model for tests; (a) loading setup including footings, load cell and LVDTs, (b) geocell re-
inforcement embedded in the soil bed, (c) sand raining in the box, (d) schematic of cross sectional of physical 

model and dimensions  

روش انجام آزمایش- 2- 3
بارانی1  از روش  ایجاد تراکم نسبی مورد نظر در بستر ماسه ای   جهت 
استفاده شد و مطابق با شکل 3 با سعی و خطا، ارتفاع سقوط مورد نیاز برای 
ارتفاع  از  بدین جهت  گردید.  محاسبه  نظر  مورد  تراکم  به  رسیدن  تا  ماسه 
mm 500 سقوط ماسه انجام و جهت حصول اطمینان از تراکم یکنواخت، 

جعبه  در  نظر  مورد  تراز  تا   100  mm به ضخامت  الیه های  در  خاکریزی 
چشمه های  درون  خاک  تراکم  تامین  جهت  روش  این  و  شد  انجام  آزمون 
کوچک  از ظروف  مخزن  در  تراکم  کنترل  گردید. جهت  دنبال  نیز  ژئوسل 
آزمایشگاهی مستقر در نقاط مختلف جعبه استفاده گردید و با توجه به حجم 
مشخص ظروف و وزن خاک درون آن ها، میزان تراکم در ظروف اندازه گیری 
کنترل  و  بررسی  مخزن  در  متعددی  خاک  الیه های  برای  مساله  این  شد. 
گردید. در هر الیه تراکم نسبی تولید شده در جعبه آزمون در دامنه 68±5% 

1  Pouring method

متناظر با وزن واحد حجم kN/m3 15/62 حاصل شد که این میزان تراکم 
می تواند در دامنه تراکم متوسط خاک ها قرار گیرد. بر اساس پیشنهاد دش2 
مناسب  کردن  مسلح  جهت  می توانند  تراکم  دامنه  این  با  خاک های   ]47[
 باشند. بر اساس توصیه های موجود در مطالعات پیشین، جهت ایجاد حداکثر 
کارایی ژئوسل، ابعاد آن mm2 1050×1050 و عمق مدفون آن D 0/1 در 
نظر گرفته شد ]48[. با توجه به قطر معادل ژئوسل، میزان ارتفاع )h( و اندازه 
 ،h/D=1 بر حسب تابعی از قطر شالوده به ترتیب برابر با )d( چشمه ژئوسل
d/D=1/22 می باشند. از آنجایی که ژئوسل مورد استفاده به صورت پیش 
 h/D ساخته و تجاری است لذا ایجاد مقادیر بهینه برای نسبت های بی بعد
و d/D مهیا نمی باشد. در طول انجام آزمون، افزایش بار تا نسبت نشست 
تقریبا S/D=25% ادامه یافته و میزان ظرفیت باربری شالوده ها متناظر با 

نشست معادل 10% قطر آن ها )S/D=10%( ]49[ اندازه گیری شد. 

2  Dash
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 منحنی ارتفاع سقوط ماسه بر حسب میزان تراکم نسبی حاصل شده برای بستر  .3شکل 

Figure 3. Curve of sand fall height in term of relative density obtained from rainy method 
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شکل  . منحنی ارتفاع سقوط ماسه بر حسب میزان تراکم نسبی حاصل شده برای بستر

Fig. 3. Curve of sand fall height in term of relative density obtained from rainy method

در این مطالعه 11 آزمون آزمایشگاهی انجام شده است که 5 آزمون در 
شرایط غیرمسلح و 6 آزمون در شرایط مسلح صورت پذیرفته است. تعداد 3 
آزمون بر روی شالوده منفرد و سایر آزمون ها بر روی شالوده های دوقلو انجام 
پذیرفته است )جدول 3(. در شالوده های دوقلو، فاصله بین شالوده ها به عنوان 
 Δ/D=1-3 بازه  در  آن ها  بین  فاصله  نسبت  و  گردید  منظور  اصلی  متغیر 
شکل  دایروی  شالوده های  در  گذشته،  مطالعات  با  مطابق  شد.  داده  تغییر 
در مقادیر Δ/D<3 اثرات تداخل پی های همجوار قابل توجه نخواهد بود 
]26[. این مساله می تواند ناشی از کاهش اثرات محصور شدگی خاک در حد 
فاصل دو شالوده دایروی در مقایسه با شالوده های زاویه دار باشد. در راستای 
صحت سنجی و اطمینان بخشی به نتایج آزمون ها، تکرارپذیری بر روی برخی 
از آزمون ها انجام شده است. بررسی تکرار آزمون ها در حدود 4% انحراف در 
نتایج حاصل شده را نشان می دهد که این میزان تغییرپذیری در مقاصد عملی 

مهندسی ژئوتکنیک قابل قبول تلقی می گردد.

 تحلیل نتایج آزمون ها - 
 تعاریف مقادیر بی بعد4- 1- 

به منظور ایجاد سهولت در ارائه نتایج آزمون ها و ارزیابی توامان اثر مسلح 
کننده و فاصله بین شالوده ها بر توان باربری، فاکتور بی بعد نسبت ظرفیت 

باربری )BCR(1 به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:
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 S/D=10% ظرفیت باربری نهایی در نشست  qu-Unrein.bکه در این رابطه 
شالوده منفرد یا همجوار واقع بر بستر غیرمسلح وqu-Rein .b ظرفیت باربری  

همان شالوده واقع بر بستر مسلح در همان میزان نشست می باشد.

1  Bearing Capacity Ratio
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جدول  . برنامه انجام آزمایش ها

Table 3. Test schedulesTable 3. Test schedules 
 

های سری 
 آزمون 

نوع 
 شالوده

نوع مسلح  
 کننده

Δ/D 
تعداد  

ها آزمون  
 هدف
ها آزمون  

 جهت ایجاد نمونه مرجع 1 - غیرمسلح منفرد 1
 جهت بررسی اثر مسلح کننده در شالوده منفرد  *1+1 - مسلح  منفرد 2
1و  2و  3 غیرمسلح دوبل 3  مقایسه نتایج باربری شالوده دوبل نسبت به منفرد غیرمسلح  *3+1 

1و  2و  3 مسلح  دوبل 4  3+1* 
های باربری شالوده دوبل مسلح نسبت شالوده مقایسه نتایج 

 منفرد )مسلح و غیرمسلح( و همچنین شالوده دوقلو غیرمسلح
 دو بار تکرار شده است های مدل ها، برخی از آزمونبه منظور صحت سنجی نتایج آزمون *                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت بررسی تاثیر مسلح کننده سلولی بر بهبود نشست شالوده ها، پارامتر 
بی بعد PRS1 به شکل زیر تعریف شده است:

(2) 
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نهایی  بار  در  شالوده  نشست  میزان   .Sunrein رابطه  این  در  که 
و  نهایی  باربری  ظرفیت  با  متناظر  و  غیرمسلح  بستر  در   )S/D=10%(

SRein. نشست همان شالوده واقع بر بستر مسلح متناظر با ظرفیت باربری 

نهایی بستر غیرمسلح می باشد.
جهت ارزیابی اثر همجواری و تاثیر مسلح کننده در رفتار شالوده ها، دو 
فاکتور بی بعد ضریب همجواری )ζ( و ضریب بهبود ظرفیت باربری )If( به 

صورت زیر تعریف می گردند:

(3)

 

(1                                                                                                                            )   
 

 (2) 

 

 

int.

si Nngl

N

e

u

u

q
q

 − −

− −

=   )3( 

int. 1

0g

u N
f

u sin le N

qI
q

− − =

− − =

=   )4( 

                                                                                                             

.

.

u Rein b

u Unrein b

qBCR
q

−

−

=

. .

.

) ( 100Unrein Rein

Unrein

S SPRS
S

−
= 

 

(4)

 

(1                                                                                                                            )   
 

 (2) 

 

 

int.

si Nngl

N

e

u

u

q
q

 − −

− −

=   )3( 

int. 1

0g

u N
f

u sin le N

qI
q

− − =

− − =

=   )4( 

                                                                                                             

.

.

u Rein b

u Unrein b

qBCR
q

−

−

=

. .

.

) ( 100Unrein Rein

Unrein

S SPRS
S

−
= 

 

1  Percentage Reduction Settlement

که در این روابط qu-int.-N ظرفیت باربری یک شالوده منفرد در حضور 
و   )N=0( آن  غیاب  در  یا  و   )N=1( مسلح  بستر  بر  واقع  دیگر  شالوده 
باربری همان شالوده در شرایط منفرد متکی بر همان  qu-single-N ظرفیت 

بستر می باشد.

 اثر مسلح کننده بر توان باربری شالوده های منفرد4- 2- 
اطالعات مربوط به منحنی تنش- نشست برای آزمون های سری اول 
و دوم در شکل شماره 4 نشان داده شده است. ظرفیت باربری نهایی متناظر 
است.  شده  محاسبه   )S/D=10%( شالوده  قطر   %10 با  برابر  نشست  با 
همان گونه که از نمودارهای شکل 4 نیز مشخص می باشد ظرفیت باربری 
نهایی شالوده واقع بر بستر غیرمسلح برابر با  kPa 137 می باشد در حالی 
که این مقدار برای بستر مسلح برابر با kPa 232 نمایان می باشد. این نتایج 
حاکی از افزایش توان باربری شالوده منفرد واقع بر بستر مسلح به میزان %70 
نسبت به شرایط غیرمسلح است. تغییرات نمودارهای بستر مسلح و غیرمسلح 
ناگهانی  تغییرات  و  نقطه گسیختگی  غیرمسلح،  بستر  در  که  می دهد  نشان 
وجود  از  ناشی  مساله  این  که  می شود  دیده  وضوح  به  نشست  بار-  نمودار 
رفتار خمیری خاک در سطح فشارهای باال می باشد. این در حالی است که 
در نمودار مربوط به بستر مسلح تغییرات ناگهانی در رفتار نمودار مشاهد نشده 
و نمودار از یک روند نسبتا ثابت پیروی می نماید و نقطه گسیختگی واضحی 
بر روی نمودار دیده نمی شود. در واقع در این نمودار کاهش میزان باربری 
با یک شیب مالیمی در حال وقوع می باشد و این مساله ناشی از ادامه رفتار 

االستیک بستر خاکی مسلح حتی در سطوح تنش باال است ]50[.
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بر روی سطح  توزیع فشار شالوده  باعث  واقع مسلح کننده سلولی  در   
وسیع تر شده )اثر توزیع جانبی1( و با ایجاد محصور کنندگی بیشتر و جلوگیری 
از حرکت جانبی خاک به واسطه وجود چشمه های آن )اثر محصور کنندگی2( 
و همچنین جلوگیری از افزایش تغییر شکل های قائم بستر به واسطه صلبیت 
خمشی و مقاومت برشی آن )اثر مقاومت خمشی3(، توان باربری بستر را به 
شکل امیدوار کننده ای افزایش و مقادیر نشست  را نیز به نحو مناسبی کاهش 

می دهد.
 

 اثر مسلح کننده و همجواری شالوده ها بر توان باربری بستر 4- 3- 
دایره ای  همجوار  شالوده  دو  برای  نشست  تنش-  منحنی های  تغییرات 
واقع بر بستر ماسه ای غیرمسلح در نسبت فاصله های مختلف بین دو شالوده 
در شکل a5 مشاهده می گردد. همان گونه که انتظار می رود ظرفیت باربری 
توجهی  قابل  افزایش  مشابه،  منفرد  شالوده  به  نسبت  همجوار  شالوده های 
دارد که این نتیجه ناشی از اثر همجواری شالوده ها می باشد. در واقع تداخل 
سطوح گسیختگی دو شالوده، اثر متقابل آن ها نسبت به یکدیگر و همچنین 

1  Lateral dispersion effect
2  Confinement effect
3  Membrane effect

ظرفیت  افزایش  به  منجر  شالوده  دو  فاصل  حد  در  خاک  شدگی  محصور 
دیده   a5 شکل  از  که  همان گونه  می گردد.  همجوار  شالوده های  باربری 
می شود حداکثر ظرفیت باربری شالوده ها زمانی حاصل می شود که دو شالوده 
کامال در کنار همدیگر قرار گرفته باشند )D/Δ=1(. با افزایش فاصله میان 
شالوده ها تاثیر همجواری آن ها کمتر و با کاهش فاصله میان آن ها این تاثیر 
افزایش می یابد. نتایج تحقیقات گذشته برای شالوده های همجوار دوار گونه 
واقع بر بسترهای مسلح دو بعدی نظیر ژئوگرید نیز روند مشابهی را نشان 
از شالوده های  می دهد ]28-26[. زمانی که D/Δ < Δ 3 باشد هر کدام 
همجوار تقریبا رفتاری مشابه یک شالوده منفرد دارد بدین معنی که پدیده 
همجواری در این نسبت تاثیر مهمی بر توان باربری شالوده ها ندارد. فرم کلی 
منحنی های تنش- نشست در شالوده های همجوار واقع بر بستر غیرمسلح 
مشابه شالوده های منفرد واحد واقع بر همان بستر می باشد با این تفاوت که 
باربری بیشتر در میزان نشست کمتر به وقوع پیوسته است. نقطه عطف و 
تغییرات انحنای ناگهانی نمودارها در شالوده های همجوار نیز بیانگر پالستیک 
شدگی خاک زیر شالوده تحت فشارهای باالتر می باشد. از آنجایی  که شکل 
شالوده ها دوار می باشد پدیده بلوکی شدن در فاصله بحرانی در خاک میان 
شالوده ها ]10[ مشاهده نگردید. به عبارت دیگر پدیده بلوکی شدن صرفا برای 

 
 و مسلح شده با ژئوسل غیرمسلحای ای منفرد واقع بر بستر ماسه نشست برای شالوده دایره -های تنشتغییرات منحنی .4شکل 

 Figure 4. Pressure–settlement variation for single isolated circular footing placed on unreinforced and 
geocell- reinforced sand bed 
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Fig. 4. Pressure–settlement variation for single isolated circular footing placed on unreinforced and geocell- reinforced 
sand bed
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شالوده های زاویه دار )مربعی/ مستطیلی/ نواری( همجوار اتفاق می افتد که در 
این حالت حداکثر باربری شالوده ها زمانی به وقوع می پیوندد که دو شالوده در 
یک فاصله معین از یکدیگر واقع شده باشند. این فاصله در مطالعات پیشین 
و  است  شده  گزارش   )Δ/D=1/5( شالوده  قطر  برابر   1/5 با  برابر  تقریبا 
 Δ/D=1 تابعی از زاویه اصطکاک داخلی و عرض شالوده می باشد. در شرایط

شالوده های  باربری  از  بزرگ تر  میزان %77  به  شالوده های همجوار  باربری 
در  که  است  حالی  در  این  است.  خاکی  بستر  یکسان  شرایط  در  منفرد 
شرایط Δ/D=3 این نسبت باربری به حدود 25% کاهش می یابد. مسلما در 
نسبت های فواصل بیشتر میان شالوده ها، رفتار هر کدام از پی های همجوار به 

یک پی منفرد نزدیک می شود. 

(a)

 
                                                                                                                                               (b)     

  حالتd/D( :a )های مختلف نسبت ای درماسه بستر واقع بر همجوار  اییره شالوده دادو  ینشست برا  -تنش یمنحن ییراتتغ .5 شکل
 ( حالت مسلح b، )غیرمسلح

Figure 5. Pressure- settlement variation of two closely-spaced circular footings on sand bed for various 
d/D ratios; (a) unreinforced, (b) reinforced 
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شکل 5. تغییرات منحنی تنش- نشست برای دو شالوده دایره ای همجوار واقع بر بستر ماسه ای در نسبت های مختلف d/D: ه 
(a) حالت غیرمسلح، )b( حالت مسلح

Fig.  5. Pressure- settlement variation of two closely-spaced circular footings on sand bed for vari-
ous d/D ratios; (a) unreinforced, (b) reinforced
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اثر همجواری شالوده ها برای بسترهای مسلح شده با ژئوسل در شکل 
بستر  حالت  در  غیرمسلح،  بستر  شرایط  مشابه  است.  شده  داده  نشان   b5
مسلح نیز شالوده های همجوار دارای باربری به مراتب چشمگیرتری نسبت به 
شالوده های منفرد هستند. این مساله در شرایطی که Δ/D=1 می باشد بسیار 
نمایان تر است. این نکته حائز اهمیت است که در شرایط Δ/D=1 ظرفیت 
باربری شالوده های متکی بر بستر مسلح نسبت به یک شالوده منفرد واقع بر 
 Δ/D=3 همان بستر بیش از 85% افزایش می یابد در حالی که در شرایط
باربری، مقادیر  این نسبت تقریبا به 25% نزدیک می شود. در کنار ظرفیت 
بهبود  منفرد  شالوده  به  نسبت  همجوار  شالوده های  شرایط  در  نیز  نشست 
 Δ/D=1 یافته اند. نشست شالوده های همجوار واقع بر بستر مسلح در شرایط
است.  یافته  بهبود  بستر  همان  در  منفرد  شالوده  به  نسبت   %9 به  نزدیک 
نمودارهای  کلی  روند  نیز  مسلح  بستر  در  غیرمسلح،  بستر  شرایط  با  مشابه 
تنش- نشست در شالوده های همجوار مانند شالوده های واحد متکی بر همان 
بستر است. عدم انحنای جدی و عدم وجود یک نقطه عطف مشخص بر روی 
نمودارها بیانگر عدم پالستیک شدگی خاک حتی در محدوده فشارهای باال 
می باشد. این نتیجه حاکی از آن است که ژئوسل حتی در محدوده فشارهای 
باال نیز با عملکرد االستیکی که از خود به جا می گذارد اجازه پالستیک شدن 
خاک و خلق نشست های بزرگ در زیر شالوده های همجوار را نمی دهد. بر 
بستر  به  مربوط  شرایط  در  غیرمسلح،  بستر  باربری  از  حاصل  نتایج  خالف 
مسلح، ژئوسل پالستیک شدگی و گسیختگی خاک زیر شالوده را حتی در 

مقادیر نشست های بزرگ، به تاخیر می اندازد.

برای  را  همجوار  و  منفرد  شالوده های  باربری  نتایج  خالصه   4 جدول 
دو حالت بستر مسلح و غیرمسلح نشان می دهد. همانطور که از این جدول 
مشخص است ضریب همجواری برای بستر مسلح اندکی بیشتر یا برابر با 
حالت غیرمسلح می باشد. به عبارت دیگر در حالتی که حداکثر تداخل میان 
شالوده ها وجود دارد )Δ/D=1( ضریب همجواری حالت مسلح در حدود %5 
نسبت های  در  اختالف  این  است.  یافته  افزایش  غیرمسلح  حالت  به  نسبت 
نتیجه  قابل اغماض می باشد. در  بوده و  ناچیز  بیشتر میان شالوده ها  فاصله 
می توان قضاوت نمود که مسلح کننده اثرات چشمگیری در تغییرات ضریب 
همجواری نسبت به شرایط غیرمسلح ندارد. این نتیجه تقریبا برای نسبت های 
مختلف فاصله میان شالوده ها معتبر است. عالوه بر آن، نسبت ظرفیت باربری 
)BCR( نیز در شالوده های همجوار اندکی باالتر یا برابر با این نسبت در 
تاثیر  و  همجواری  اثر  از  ناشی  می تواند  مساله  این  که  است  منفرد  شالوده 
این مساله در خصوص درصد بهبود  باشد.  تداخل تنش ها در زیر شالوده ها 

نشست )PRS( نیز صدق می نماید.

 -  -  BCR اثر نشست شالوده ها بر نسبت باربری 
شکل 6 تغییرات پارامتر BCR را بر حسب S/D در نسبت های مختلف 
 S/D نشان می دهد. همان گونه که انتظار می رفت با افزایش مقدار Δ/D

تا میزان 15%، نسبت BCR تا مقدار 2/4 افزایش می یابد. در شالوده های 
 Δ/D نسبت های  از سایر  بزرگ تر   Δ/D=1 برای  BCR نسبت  همجوار 
می باشد که این مساله ناشی از اثر متقابل بیشتر بین شالوده ها در این نسبت 

جدول  . خالصه نتایج آزمون های آزمایشگاهی برای شالوده منفرد و دو شالوده دایره ای واقع بستر ماسه ای در شرایط غیرمسلح و مسلح

Table 4. Summary of laboratory test results for single and two circular footings on unreinforced and 
geocell-reinforced sand

مسلح و  یرغ یطدر شرا یاواقع بستر ماسه اییره شالوده داشالوده منفرد و دو   یبرا یشگاهیآزما یهاآزمون یجخالصه نتا .4 جدول
 مسلح 

Table 4. Summary of laboratory test results for single and two circular footings on unreinforced and 
geocell-reinforced sand 

  مسلح نوع
 کننده

فاصله میان 
هاشالوده  

باربری   ظرفیت
(kPa) (%10S/D= ) 

BCR 
(1رابطه )  

PRS (%) 
(2) رابطه  

ζ 
( 4( و )3رابطه )  

 غیرمسلح
N 0=  

 - - - 137 منفرد
Δ /D=1 242 - - 77 /1  
Δ /D=2 206 - - 50 /1  
Δ /D=3 173 - - 26/1  

 مسلح 
N 1=  

69/1 232 منفرد  58 - 
Δ /D=1 433 79 /1  63 87 /1  
Δ /D=2 352 71 /1  61 52 /1  
Δ /D=3 287 66/1  53 24 /1  
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فاصله است. در واقع مسلح کننده مدفون در زیر شالوده ها اثر قابل مالحظه ای 
بر میزان باربری خاک داشته است و این اثر در مقادیر نشست های بزرگ تر 
شالوده، بیشتر نمایان می شود. روند کلی نمودارهای BCR حاصل شده برای 
شالوده های همجوار تقریبا مشابه شالوده های منفرد متکی بر همان نوع بستر 
S/D دارای  BCR در نسبت های بزرگ تر  می باشد. همچنین نمودارهای 
ژئوسل  بیشتر  کارایی  دهنده  نشان  مساله  این  که  می باشند  تندتری  شیب 
راندمان  دیگر  عبارت  به  است.  شالوده ها  بزرگ تر  نشست های  مقادیر  در 
ژئوسل در مقادیر نشست های بزرگ به مراتب بیشتر از راندمان آن در نسبت 
با  نشست ها  میزان  افزایش  با   BCR نسبت  و  بوده  کوچک  نشست های 
شیب تندی افزایش می یابد. در اکثر نمودارها در مقادیر نسبت نشست های 
کمتر از 5% شیب منحنی ها مالیم تر از شرایط نسبت نشست های بیش از 
5% می باشد. نسبت BCR در شالوده منفرد نسبت به شالوده های همجوار، 
تقریبا به حالتی نزدیک است که دو شالوده در مجاورت همدیگر واقع شده 

.)Δ/D=1( باشند
 

 مکانیسم گسیختگی5- 
بارگذاری  تحت  همجوار  شالوده های  اطراف  خاک  باالزدگی  وضعیت 
نهایی  نشست  میزان  در  دارند  قرار  یکدیگر  از   Δ/D=2 فاصله  در  که 
)S/D=10%( در دو حالت مسلح و غیرمسلح در شکل 7 نشان داده شده 

خاک  باالزدگی  میزان  می شود،  دیده  شکل ها  این  از  که  همان گونه  است. 
اطراف شالوده در شرایط بستر مسلح )شکل b7( کمتر از حالت مشابه آن در 

شرایط غیرمسلح )شکل a7( می باشد. این نتیجه نشان دهنده عملکرد مسلح 
کننده سلولی مدفون شده در خاک است که مانع از ایجاد گسیختگی کامل 
در خاک زیر شالوده می شود. بنابراین این گونه استنباط می شود که مکانیسم 
گسیختگی در بسترهای مسلح می تواند متفاوت از بسترهای غیرمسلح باشد 

و مسلح کننده در رسیدن سطوح شکست به سطح زمین مداخله می نماید.

 مقایسه نتایج 6- 
از  برگرفته   )ζ( همجواری  ضریب  و   BCR باربری  نسبت  به  مربوط  نتایج 
مطالعه حاضر با سایر پژوهش های انجام شده در گذشته مقایسه و جزییات 
آن در شکل 8 دیده می شود. با توجه به شکل مذکور سنخیت مناسبی بین 
نتایج حاصل از مطالعه حاضر با نتایج به دست آمده از مطالعات سایر محققین 
وجود دارد. علت اختالف اندک بین برخی نتایج حاصل از تحقیقات پیشین با 
مطالعه حاضر می تواند ناشی از اختالف بین مشخصات مصالح، فرض نقطه 
گسیختگی بر روی منحنی های بار- تغییر مکان، اثر مقیاس، ابعاد شالوده ها و 
همچنین مقاومت، هندسه و نوع مسلح کننده مورد استفاده باشد. نتایج نسبت 
BCR حاصل از مسلح کننده سلولی به نتایج سایر مسلح کننده های دو بعدی 

نزدیک می باشد )شکل a8( و همچنین ضریب همجواری برای بسترهای با 
مسلح کننده  سلولی به مراتب بزرگ تر از بسترهای با مسلح کننده دو بعدی 
است )شکل c و b9( که این نتایج نشان از کارایی بیشتر مسلح کننده سلولی 
در مقایسه با سایر مسلح کننده ها است. این مساله تقریبا در تمامی نسبت های 
افزایش ضریب همجواری در  بین دو شالوده دیده می شود. در واقع  فاصله 

 
 ای یره شالوده دانسبی برای دو  نشست  در مقابل BCR ییراتتغ .6 شکل

Figure 6. Variation of BCR in term of settlement ratio for two circular footings 
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(  bمسلح، )( بستر غیر a، ) DΔ/=2در شرایط  (S/D=10)% همجوار در نقطه گسیختگی هایگی خاک اطراف شالوده مقایسه باالزد .7 شکل

   بستر مسلح 
Figure 7. Comparison of upward deformation around two closely spaced circular footings due to loading 

up to failure point (S/D=10%) for Δ/D=2 in condition of; (a) unreinforced bed, (b) reinforced bed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)a( )b( 

 )b( ،بستر غیرمسلح )a( ر، DΔ /= در شرایط )S/D=10%( شکل 7. مقایسه باالزدگی خاک اطراف شالوده های همجوار در نقطه گسیختگی
بستر مسلح 

Fig. 7. Comparison of upward deformation around two closely spaced circular footings due to loading up to 
failure point (S/D=10%) for Δ/D=2 in condition of; (a) unreinforced bed, (b) reinforced bed

توان  بهبود  به  می تواند  سلولی  کننده  مسلح  با  بستر  بر  متکی  شالوده های 
باربری شالوده های همجوار کمک کند. همچنین میزان نشست نیز در شرایط 
بسترهای مسلح شده با مسلح کننده سلولی نسبت به مسلح کننده های دو 

بعدی به  صورت مناسب تری بهبود یافته است )جدول 4(.
جدول 5 عالوه بر نمایش مقادیر If در مطالعه حاضر، مقایسه این نتیجه را با 
سایر مطالعات انجام شده بر روی بسترهای مسلح شده با مسلح کننده های 
بیان کننده ضریب If بزرگ تر برای  نتایج  این  نیز نشان می دهد.  دو بعدی 
مسلح کننده سلولی در مقایسه با مسلح کننده های دو بعدی است. در نتیجه 
می توان قضاوت نمود که میزان باربری شالوده های همجوار واقع بر مسلح 
کننده  سلولی در شرایطی که دو شالوده کامال در کنار یکدیگر قرار می گیرند 
می تواند به بیش از 3 برابر یک شالوده منفرد واقع بر بستر غیرمسلح برسد. 
میان دو  بزرگ  فاصله  مقادیر نسبت های  در  آن است که حتی  مبین  نتایج 
سلولی  کننده  مسلح  با  شده  مسلح  بستر  باربری  نسبت   ،)DΔ/=3( شالوده 
می تواند بیش از 2 برابر باربری شالوده های منفرد متکی بر بستر غیرمسلح 

باشد.

 دامنه  کاربرد 7- 
در این پژوهش به ارزیابی رفتار شالوده های دوقلوی دایروی در نسبت  فواصل 
مختلف واقع بر ماسه های تسلیح شده با مسلح کننده سلولی پلیمری )ژئوسل( 
برای یک  تحقیق صرفا  این  از  مستخرج  دستاوردهای  است.  پرداخته شده 

شالوده با قطر ثابت، یک نوع مشخص از مسلح کننده با یک هندسه ثابت 
)b/D, d/D, h/D( در موقعیت ثابت ) u/D( و همچنین برای یک نمونه 
این  نتایج  بسط  بنابراین  است.  شده  ارائه  ثابت  تراکم  و  دانه بندی  با  ماسه 
پژوهش جهت مقاصد عملی نیازمند توجه به این محدودیت ها می باشد. به 
برای شرایط مختلف در  نتایج  نتایج کلی و بسط  به یک  منظور دست یابی 
مقاصد عملی، نیاز به انجام آزمون های متعدد همراه با شالوده های با ابعاد و 
ابعاد متفاوت و همچنین ماسه های  شکل های مختلف، ژئوسل با هندسه و 
وجود  دلیل  به  چه  اگر  می باشد.  متعدد  دانه بندی  مشخصات  و  تراکم  با 
آزمایش های  به  مربوط  نتایج  مقیاس،  اثر  در  مختلف  تاثیرگذار  فاکتورهای 
کوچک مقیاس نمی تواند مستقیما در مقاصد عملی به کار گرفته شود و جهت 
نیل به فاکتورهای کلیدی طراحی نیاز به انجام آزمون هایی با مقیاسی نزدیک 
به مقیاس واقعی و یا انجام آزمون های بزرگ مقیاس است، ولی انجام این 
نوع آزمون ها مستلزم صرف وقت و هزینه باالیی است. به همین خاطر نتایج 
آزمایش های کوچک مقیاس می تواند اطالعات مناسبی در خصوص عملکرد 
موضعی  اثرات  اینکه  علیرغم  دهد.  نشان  را  واقعی  مقیاس  با  شالوده های 
ولی  می باشد  محتمل  کوچک  مقیاس  با  شالوده های  در  برشی  گسیختگی 
مطالعات پیشین نشان می دهد که گسیختگی برشی کلی در هر دو شالوده 
کوچک و بزرگ مقیاس واقع بر خاک های مسلح شده، امکان پذیر است ]52[ 

و بنابراین روند کلی حاصل شده می تواند به رفتار واقعی نزدیک باشد.
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Fig. 8.  Comparison of BCR and interference factor (ζ) obtained from different researchers for two closely spaced 
round footings on sand; (a) BCR ratio, (b) ζ for unreinforced condition, (c) ζ for reinforced condition
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 اثرات مقیاس8- 
در  موثر  و  اصلی  عوامل  به  رسیدن  و  شالوده ها  عملکرد  ارزیابی  جهت 
انجام  ولی  پذیرند.  انجام  واقعی  مقیاس  با  آزمون ها  تا  است  نیاز  طراحی، 
آزمایش ها با مقیاس منطبق بر آنچه در واقعیت است نیازمند صرف هزینه 
و وقت بسیار زیادی است. انجام آزمایش های با مقیاس کوچک تر می تواند 
داده های تقریبی مناسبی در مورد رفتار پی های با مقیاس واقعی نشان دهد. 
خصوص  در  موثر  پیچیده  عوامل  واسطه  به  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 
با مقیاس کوچک تر نمی تواند  آزمایش های  از  برگرفته  نتایج  اثرات مقیاس، 
با اطمینان و مستقیما در مقاصد اجرایی به خدمت گرفته شود. در واقع هر 
نمود که  باشد می توان قضاوت  چقدر درجه کوچک شوندگی مدل ها کمتر 
رفتار آزمایش ها به واقعیت نزدیک تر است. همچنین در ساخت مدل فیزیکی 
تالش می شود تا درصد کوچک شوندگی برای تمامی اجزای مدل به یک 

نسبت صورت پذیرد ولی این امکان در برخی موارد مقدور نمی باشد. به عنوان 
مثال کوچک نمودن دانه های خاکی در مقیاس نمودن مدل آزمون امکان پذیر 
نیست. بر طبق مطالعات صورت پذیرفته بر روی اثرات مقیاس، در صورتی که 
نسبت بعد شالوده به متوسط اندازه دانه های خاکی D/D50 ≤ 50-100 باشد 
اندازه  دانه های خاکی در اثرات مقیاس بی اثر و قابل صرف نظر خواهد بود. 
در این تحقیق این نسبت برابر با D/D50=600 می باشد و اندازه دانه های 
خاکی در مقیاس شوندگی بی تاثیر است. معموال جهت مقیاس نمودن مدل 
آزمون از ضریب مقیاس )N( استفاده می گردد که این ضریب حاصل نسبت 
عرض شالوده در واقعیت به عرض شالوده در مدل فیزیکی می باشد. از این 
ضریب می توان جهت تبدیل ضرایب طراحی برگرفته از مدل آزمون جهت 
مدل واقعی استفاده نمود. بر اساس تحقیقات لنقار ]53[ جهت مقیاس نمودن 
کننده  مسلح  کششی  مقاومت  می بایست  آزمون  مدل های  در  کننده  مسلح 

جدول 5. مقایسه ضریب If برای دو شالوده دایروی همجوار متکی بر بستر مسلح

Table 5. Comparison of If factor for two neighboring circular footings placed on reinforced bed
 برای دو شالوده دایروی همجوار متکی بر بستر مسلح  fI. مقایسه ضریب  5جدول 

Table 5. Comparison of If factor for two neighboring circular footings placed on reinforced bed 
 

شکل 
 N مرجع  شالوده 

Δ/D 
5/1 1 شرح  2 5/2  3 4 

[25] کومار و ساران مربع  
0 
1 

2/0 
1/4a 

8/1  
2/6a 

3/1  
2/3a 

2/1  
2/1a 

- 
- 

- 
- 

Test, Geogrid, φ=37˚, Dr=60%, B=100 mm, SP 
 

[ 51] قضاوی و علیمردانی   
0 
1 

5/1  
1/2  

7/1  
4/2  

9/1  
7/2  

6/1  
2/2  

 
- 

 
- 

Num., Geogrid, φ=35˚ 

[ 62] علیمردانی و قضاوی   0 
1 

3/1  
6/1  

6/1  
8/1  

2/1  
4/1  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Test, Geogrid, φ=34˚, Dr=40%, B=400 mm, SP 
 

[ 30] ساها روی و دب    0 
1 

1/3 
2/09 

1/56 
2/27 

1/29 
1/96 

1/13 
1/79 

- 
- 

- 
- 

Test, Geogrid, φ=38˚, Dr=60%, B=75 mm, SP 
 

 مستطیل 
 

[ 30] ساها روی و دب   
 

0 
1 
0 
1 

1/33 
2/38 
1/37 
2/52 

1/61 
2/60 
1/65 
2/80 

1/38 
2/27 
1/40 
2/43 

1/25 
2/06 
1/19 
2/24 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

L/B 5/1= , B= 5/112  75×  mm 
 

L/B 2= , B=150 75×  mm 
 

[27] نادری و هاتف رینگ   0 
1 

1/17 
1/90 

- 
- 

1/11 
1/84 

- 
- 

1/05 
1/80 

1/03 
1/72 

Test/Num., Geogrid, φ=43˚, Dr=%50, D=120 
mm, SW 

 

[ 26] علیمردانی و قضاوی دایره   0 
1 

6/1  
9/1  

3/1  
- 

2/1  
4/1  

3/1  
- 

- 
- 

- 
- 

Test, Geogrid, φ=34˚, Dr=40%, D=400 mm, SP 
 

[27] نادری و هاتف   0 
1 

27/1  
41/2  

- 
- 

21/1  
03/2  

- 
- 

08/1  
1/94 

02/1  
1/84 

Test/Num., Geogrid, φ=43˚, Dr=%50, D=120 
mm, SW 

 

[28] علیمردانی و همکاران   
0 
1 

48/1  
2/0 

- 
- 

25/1  
4/1  

- 
- 

1/1  
3/1  

07/1  
2/1  

Physical/  Num., Geogrid, φ= 8/35 , D=400 mm 
 

 0 مطالعه حاضر  
1 

89/1  
16/3  

- 
- 

50/1  
57/2  

- 
- 

26/1  
10/2  

- 
- 

Test, Geocell, φ=36˚, Dr=60%, D=150 mm, SP 
 

aمتناظر با  مقادیرζ 
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در مدل واقعی N2 برابر مقاومت کششی مسلح کننده در مدل آزمون باشد. 
اگر چه بر اساس مطالعات انجام شده توسط سیریش و همکاران ]54[ آن 
گره های  سختی  است  مهم  ژئوسل  کارایی  تداوم  و  راندمان  در  که  چیزی 
 mm سلول ها می باشد. با فرض آن  که قطر یک شالوده دایروی در واقعیت
ضریب  مدل سازی،  در  استفاده  مورد  شالوده  ابعاد  به  توجه  با  باشد   50
نیاز  نتیجه مقاومت کششی مسلح کننده مورد  Nو در   =5 با  برابر  مقیاس 
برای شالوده واقعی برابر با kN/m 233≈3/32× 21 است اگر چه وجود 
چنین ژئوسلی با این مقاومت در عمل موجود نیست ولی می توان با استفاده 
از مواد دیگری نظیر بامبو یا غیره که دارای سختی بیشتر، مقاومتی به مراتب 
باالتر و سطوح زبرتر از مسلح کننده های پلیمری دارند ]46[ ژئوسلی با ابعاد 
چشمه های کوچک تر، ارتفاع بزرگ تر و هندسه سلولی مناسب تر ایجاد نمود 
که راندمانی نزدیک به آنچه در عمل مورد نیاز است تامین نماید. همچنین 
جهت معادل سازی ضخامت شالوده بتنی در عمل و شالوده موجود در مدل 
و  االستیسیته  مدول  تعیین  با  و   N از ضریب  استفاده  با  می بایست  آزمون 
صلبیت خمشی تفلون و بتن )EI(، سختی این دو ماده را معادل نمود. در 
پایان توصیه می شود جهت نیل به رفتار واقعی خاک مسلح شده با ژئوسل 
تحت بارگذاری شالوده های همجوار، نیاز به آزمون های با مقیاس واقعی و 
یا آزمون هایی نظیر آزمایش سانتریفیوژ می باشد تا بتوان اثرات مقیاس را در 

نتایج به حداقل الزم رساند.  

نتیجه گیری- 9
در مطالعه حاضر رفتار دو شالوده متقارن دایروی همجوار واقع بر بستر 
بارگذاری  تحت  سلولی  کننده  مسلح  با  شده  مسلح  و  غیرمسلح  ماسه ای 
ژئوسل  یک  گرفتن  به خدمت  با  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  استاتیکی 
بار-  منحنی  است،  شده  واقع  بهینه  مدفون  عمق  در  که  بهینه  هندسه  با 
تغییر مکان شالوده های همجوار تحت بارگذاری استخراج گردید. جهت این 
پژوهش تعداد 11 آزمون بر روی بستر مسلح و غیرمسلح انجام شد و تغییر 
در فواصل بین شالوده ها به عنوان متغیر اصلی آزمون ها در نظر گرفته شد. 

خالصه نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل قابل بیان است:
1- میزان باربری دو شالوده همجوار واقع بر بسترهای مسلح و غیرمسلح 
ناشی از وجود اثر همجواری بین شالوده ها بیشتر از همان شالوده در شرایط 

منفرد واقع بر بستر مشابه می باشد.
2- وجود مسلح کننده ژئوسل در زیر شالوده های دو قلو، می تواند میزان 
باربری آن ها را در مقایسه با حالت بسترهای غیرمسلح حتی تا مقدار %80 

افزایش دهد. این افزایش به نسبت فاصله بین دو شالوده تغییر می نماید.
3- ترکیب اثر همجواری شالوده ها و مسلح کننده ژئوسل می تواند باعث 
افزایش ظرفیت باربری شالوده ها به میزان بیش از 300% و بهبود نشست ها 
به میزان بیش از 60% نسبت به حالت شالوده منفرد واقع بر بستر غیرمسلح 

شود.
4- حداکثر باربری دو شالوده همجوار دایروی زمانی به وقوع می پیوندد 
که دو شالوده دقیقا در کنار یکدیگر واقع شده باشند )Δ/D=1( و با افزایش 
تاثیر   ،)Δ/D<3( آن ها  قطر  برابر  سه  از  بیش  به  شالوده ها  فاصله  نسبت 
قابل  طراحی  مباحث  در  و  یافته  کاهش  چشمگیری  میزان  به  همجواری 
صرف نظر کردن است و هر کدام از شالوده ها رفتاری مستقل خواهند داشت. 

این مساله در هر دو شرایط بستر مسلح و غیرمسلح صادق می باشد.
نشست  میزان  افزایش  با  است  مسلح  خاک  بستر  که  شرایطی  در   -5
این  و  می یابد  افزایش  آن  با  متناظر  نیز  شالوده ها  باربری  نسبت  شالوده ها، 
مساله حاکی از اثر مثبت مسلح کننده در مقادیر نشست های باال و به تاخیر 
کننده  واقع مسلح  در  زیر شالوده می باشد.  انداختن پالستیک شدگی خاک 
باعث می گردد خاک زیر شالوده به رفتار خطی خود حتی در نشست های باال 
نیز ادامه  دهد و این نتیجه نشان دهنده پتانسیل و قابلیت های باالتر مسلح 

کننده سلولی در مقادیر نشست های باالتر است.

فهرست عالئم - 10

عالئم اختصاری

b       عرض الیه ژئوسل،        )mm(

B      عرض شالوده،     )mm(

D      قطر شالوده،     )mm(

 L       طول شالوده،     )mm( 

 Cc      ضریب انحنا،  )-( 
Cu      ضریب یکنواختی،      )-(
d        قطر چشمه ژئوسل، )mm( 

D10    اندازه موثر دانه های خاک، )mm(

    D50     متوسط اندازه دانه های خاک، )mm( 

Dr       تراکم نسبی، )%(

    emax    حداکثر نسبت تخلخل، )-(
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emin     حداقل نسبت تخلخل،  )-( 
     Gs       چگالی ویژه دانه های خاک، )-(
h        ارتفاع ژئوسل، )mm( 

N        تعداد ژئوسل،  )mm(

qu      ظرفیت باربری نهایی خاک، )kPa(  
S        نشست شالوده،)mm( 

u       عمق مدفون ژئوسل،)mm( 

عالئم یونانی
φ       درجه( ،زاویه اصطکاک داخلی خاک(

Δ       فاصله مرکز به مرکز شالوده ها، )mm( 

γd      وزن واحد حجم خاک خشک،)kN/m3( 

ζ        ضریب همجواری ،)-( 
If       ضریب بهبود ظرفیت باربری، )-(

مخفف ها

                                                                                            
BCR       نسبت ظرفیت باربری در یک نشست مشخص
LVDT     تغییر مکان سنج خطی                 
PRS        درصد کاهش نشست،              )%( 

SP           ماسه بد دانه بندی شده                        
HDPE     پلی اتیلن با چگالی باال             

زیرنویس ها

Confinement effect      اثر محصور شدگی

Data logger                 دستگاه ثبت اطالعات     

Lateral dispersion effectاثر توزیع بار        

Load cellسلول اندازه گیری بار                    ر                      

Membrane effect        اثر خمشی         
Pouring method         روش بارانی      

                    Scaling Laws             قوانین مقیاس  

Tensile testing machine       دستگاه تعیین مقاومت کششی

منابع
]1[ A. Hegde, Geocell reinforced foundation beds-past 

findings, present trends and future prospects: A state-of-

the-art review, Construction and Building Materials, 154 
)2017( 658-674.

]2[ D.I. Bush, C.G. Jenner, R.H. Bassett, The design and 

construction of geocell foundation mattresses supporting 

embankments over soft grounds, Geotextiles and 

Geomembranes, 9)1( )1990( 83-98.

]3[ J.W. Cowland, S.C.K. Wong, Performance of a road 

embankment on soft clay supported on a Geocell 

mattress foundation, Geotextiles and Geomembranes, 
12)8( )1993( 687-705.

]4[ I. Al-Qadi, J. Hughes, Field evaluation of geocell use 

in flexible pavements, Transportation Research Record: 

Journal of the Transportation Research Board, )1709( 
)2000( 26-35.

]5[ J. Han, S.K. Pokharel, X. Yang, C. Manandhar, D. 

Leshchinsky, I. Halahmi, R.L. Parsons, Performance of 

geocell-reinforced RAP bases over weak subgrade under 

full-Scale moving wheel loads, Journal of Materials in 

Civil Engineering, 23)11( )2011( 1525-1534.

]6[ J. Guo, J. Han, S.D. Schrock, R.L. Parsons, Field 

evaluation of vegetation growth in geocell-reinforced 

unpaved shoulders, Geotextiles and Geomembranes, 
43)5( )2015( 403-411.

]7[ P. Fazeli Dehkordi, M. Ghazavi, N. Ganjian, Evaluation 

behavior of circular footings located on sand bed reinforced 

with geocell, Amir Kabir Journal of Civil Engineering, 

53)5( )2021( doi: 10.22060/CEEJ.2020.17159.6479.

]8[ P. Fazeli Dehkordi, U.F.A. Karim, Behaviour of circular 

footings confined by rigid base and geocell reinforcement, 

Arabian Journal of Geosciences, 13)20( )2020( 1100.

]9[ P. Fazeli Dehkordi, M. Ghazavi, U.F.A. Karim, Bearing 

capacity-relative density behavior of circular footings 

resting on geocell-reinforced sand, European Journal of 

Environmental and Civil Engineering,  )2021( https://

doi.org/10.1080/19648189.2021.1884901.

]10[ J.G. Stuart, Interference between foundations, 

with special Reference to surface footings in sand, 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 3، سال 1401، صفحه 1057 تا 1076

107 

Géotechnique, 12)1( )1962( 15-22.

]11[ V. Srinivasan, P. Ghosh, Experimental investigation 

on interaction problem of two nearby circular footings 

on layered cohesionless soil, Geomechanics and 

Geoengineering, 8)2( )2013( 97-106.

]12[ S. Saran, V.C. Agarwal, Interference of surface footings 

in sand, Indian Geotechnical Journal, 4)2( )1974( 129-
139.

]13[ P. Ghosh, P.K. Basudhar, V. Srinivasan, K. Kunal, 

Experimental studies on interference of two angular 

footings resting on surface of two-layer cohesionless 

soil deposit, International Journal of Geotechnical 

Engineering, 9)4( )2015( 422-433.

]14[ P. Fazeli Dehkordi, U.F.A. Karim, M. Ghazavi, N. 

Ganjian, Stochastic analysis of the capacity of two 

parallel footings on a thin sand layer, Proceedings of the 

Institution of Civil Engineers-Geotechnical Engineering, 
172)4( )2019( 355-364.

]15[ A.A. Lavasan, M. Ghazavi, A.V. Blumenthal, T. Schanz, 

Bearing capacity of interfering strip footings, Journal 

of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 

ASCE, 144)3( )2018( 04018003.

]16[ S. Saha Roy, K. Deb, Interference effect of closely 

spaced footings resting on granular fill over soft clay, 

International Journal of Geomechanics, ASCE, 19)1( 
)2019( 04018181.

]17[ M. Ghazavi, P. Fazeli Dehkordi, Interference influence 

on behavior of shallow footings constructed on soils, 

past studies to future forecast: A state-of-the-art review, 

Transportation Geotechnics, 27 )2021( 100502.

]18[ K.H. Khing, B.M. Das, S.C. Yen, V.K. Puri, E.E. Cook, 

Interference effect of two closely-spaced shallow strip 

foundations on geogrid-reinforced sand, Geotechnical 

and Geological Engineering, 10)4( )1992( 257-271.

]19[ P. Ghosh, Interference effect of two nearby strip footings 

on reinforced sand, Contemporary Engineering Sciences, 
2)12( )2009( 577-592.

]20[ M. Al-Ashou, R. Sulaiman, J. Mandal, Effect of number 

of reinforcing layers on the interference between footings 

on reinforced sand, Indian Geotechnical Journal, 24)3( 

)1994( 285-301.

]21[ A.M. Eltohamy, A.F. Zidan, Performance of interfering 

strip footings resting on reinforced sand under uniform 

and non-uniform load-experimental and numerical study, 

Journal of American Science, 9)1( )2013( 421-430.

]22[ R. Noorzad, E. Manavirad, Bearing capacity of two 

close strip footings on soft clay reinforced with geotextile, 

Arabian Journal of Geosciences, 7)2( )2014( 623-639.

]23[ A.G. Ekbote, L. Nainegali, Interference of two closely 

spaced footings embedded in unreinforced and reinforced 

soil medium: a finite element approach using ABAQUS, 

Arabian Journal of Geosciences, 12)22( )2019( 683.

]24[ N. Biswas, P. Ghosh, Interaction of adjacent strip 

footings on reinforced soil using upper-bound limit 

analysis, Geosynthetics International, 25)6( )2018( 599-
611.

]25[ A. Kumar, S. Saran, Closely spaced footings on 

geogrid-reinforced sand, Journal of Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering, ASCE, 129)7( )2003( 
660-664.

]26[ A.A. Lavasan, M. Ghazavi, Behavior of closely spaced 

square and circular footings on reinforced sand, Soils and 

Foundations, 52)1( )2012( 160-167.

]27[ E. Naderi, N. Hataf, Model testing and numerical 

investigation of interference effect of closely spaced ring 

and circular footings on reinforced sand, Geotextiles and 

Geomembranes, 42)3( )2014( 191-200.

]28[ A.A. Lavasan, M. Ghazavi, T. Schanz, Analysis of 

interfering circular footings on reinforced soil by physical 

and numerical approaches considering strain-dependent 

stiffness, International Journal of Geomechanics, ASCE, 
17)11( )2017( 04017096.

]29[ S. Saha Roy, K. Deb, Closely spaced rectangular 

footings on sand over soft clay with geogrid at the 

interface, Geosynthetics International, 25)4( )2018( 412-
426.

]30[ S. Saha Roy, K. Deb, Effect of aspect ratio of footing 

on behavior of two closely-spaced footings on geogrid-

reinforced sand, Geotextiles and Geomembranes,  48)4( 
)2020( 443-453.



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 3، سال 1401، صفحه 1057 تا 1076

107 

]31[ B. Paikaray, S.K. Das, B.G. Mohapatra, Effect of 

reinforcement layout on interference effect of square 

footings on reinforced crusher dust, International Journal 

of Geotechnical Engineering,  )2020( https://doi.org/10.1

080/19386362.2020.1712531.

]32[ A. Gupta, G.K. Lakshman, T. Sitharam, Interference 

of square footings on geocell reinforced clay bed: 

experimental and numerical studies. Proceedings 

of the 3rd World Congress on Civil, Structural, and 

Environmental Engineering )CSEE’18(, Budapest, 

Hungary, ICGRE 142 )2018( 1-8.

]33[ P. Fazeli Dehkordi, M. Ghazavi, N. Ganjian, U.F.A. 

Karim, Effect of geocell-reinforced sand base on 

bearing capacity of twin circular footings, Geosynthetics 

International, 26)3( )2019( 224-236.

]34[ ASTM D2487, Standard practice for classification of 

soils for engineering purposes )Unified Soil Classification 

System(, ASTM International, West Conshohocken, PA, 

USA, )2011(.

]35[ ASTM D7181, Method for consolidated drained triaxial 

compression test for soils, ASTM International, West 

Conshohocken, PA, USA, )2011(.

]36[ ASTM D4253, Standard test methods for maximum 

index density and unit weight of soils a vibratory table, 

ASTM International, West Conshohocken, PA, USA,  
)2016(.

]37[ ASTM D4254, Standard test methods for minimum 

index density and unit weight of soils and calculation of 

relative density, )2016(.

]38[ ASTM D4885, Standard test method for determining 

performance strength of geomembranes by wide 

strip tensile method, ASTM International, West 

Conshohocken, PA, USA., )2011(.

]39[ K. Ueno, K. Miura, Y. Maeda, Prediction of ultimate 

bearing capacity of surface footings with regard to size 

effects, Soils and Foundations, 38)3( )1998( 165-178.

]40[ Itasca, Fast Lagrangian Analysis of Continua )FLAC3D 

5.00(, Itasca Consulting Group Inc, Minneapolis, USA.,  
)2015(.

]41[ P.D. Coduto, M.R. Yeung, A.W. Kitch, Geotechnical 

engineering: principles and practices, New Jersy: PHI 

publication,  )1999(.

]42[ K. Rajagopal, N.R. Krishnaswamy, G. Madhavi Latha, 

Behaviour of sand confined with single and multiple 

geocells, Geotextiles and Geomembranes, 17)3( )1999( 
171-184.

]43[ E. Buckingham, On physically similar systems; 

illustrations of the use of dimensional equations, Physical 

review, 4)4( )1914( 345-376.

]44[ A. Hegde, T.G. Sitharam, Experimental and numerical 

studies on protection of buried pipelines and underground 

utilities using geocells, Geotextiles and Geomembranes, 
43)5( )2015( 372-381.

]45[ A. Hegde, T.G. Sitharam, Experiment and 3D-numerical 

studies on soft clay bed reinforced with different 

types of cellular confinement systems, Transportation 
Geotechnics, 10 )2017( 73-84.

]46[ A. Hegde, T.G. Sitharam, Use of bamboo in soft-ground 

engineering and its performance comparison with 

geosynthetics: experimental studies, Journal of Materials 

in Civil Engineering, ASCE, 27)9( )2015( 04014256.

]47[ S.K. Dash, Influence of relative density of soil on 

performance of geocell-reinforced sand foundations, 

Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 22)5( 
)2010( 533-538.

]48[ S.K. Dash, N.R. Krishnaswamy, K. Rajagopal, Bearing 

capacity of strip footings supported on geocell-reinforced 

sand, Geotextiles and Geomembranes, 19)4( )2001( 235-
256.

]49[ S. Amar, F. Canepa, Y. Frank, Experimental study of the 

settlement of shallow foundations. Vertical and Horizontal 

Deformations of Foundations and Embankments, ASCE, 
40)2( )1994( 1602-1610.

]50[ A. Hegde, T.G. Sitharam, 3-Dimensional numerical 

modelling of geocell reinforced sand beds, Geotextiles 

and Geomembranes, 43)2( )2015( 171-181.

]51[ M. Ghazavi, A.A. Lavasan, Interference effect of 

shallow foundations constructed on sand reinforced with 

geosynthetics, Geotextiles and Geomembranes, 26)5( 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 3، سال 1401، صفحه 1057 تا 1076

1075

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم
P. Fazeli Dehkordi , Assessment Behavior of Cojointed Footings System Placed on Sands En-
cased by Geocell Reinforcement: Experimental Study, Amirkabir J. Civil Eng., 54(3) (2022) 
1057-1076.

DOI: 10.22060/ceej.2021.19194.7102

)2008( 404-415.

]52[ M.T. Adams, J.G. Collin, Large model spread footing 

load tests on geosynthetic reinforced soil foundations, 

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering, ASCE, 123)1( )1997( 66-72.

]53[ J.L. Langhaar, Dimensional analysis and theory of 

models, John Wiley & Sons, New York, NY )1951(.

]54[ S. Sireesh, T.G. Sitharam, S.K. Dash, Bearing capacity 

of circular footing on geocell-sand mattress overlying 

clay bed with void, Geotextiles and Geomembranes, 
27)2( )2009( 89-98.



ى است
 عمداً خال

حه
صف

این 


	Blank Page - FA.pdf
	_GoBack




