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بشسسی تاثیش طئَتکستایل بش بْساصی تَاًایی باسبشی خاکّای هخلَط سس -ضي (هحذٍدُ هَسد
هطالعِ :باساًذٍص)
سواًِ قاسنٍش اخیش  ٍ 1سٍصبِ دبیشی

*2

 -1گشٍُ صهیيؿٌبػیٍ ،احذ اّش ،داًـگبُ آصاد اػالهی ،اّش ،ایشاى
 -2گشٍُ هٌْذػی ػوشاىٍ ،احذ تجشیض ،داًـگبُ آصاد اػالهی ،تجشیض ،ایشاى
ًَیؼٌذُ هؼئَل* rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir :

دسیافت96/1/10 :

پزیشش96/9/7 :

چکیذُ
تخجیت خبک سٍؿی اػت کِ دس سٍػبصی ساُ ثِ هٌظَس ثْجَد کیفیت هلبلح ثکبس هیسٍد تب هلبلحی ثب هـخلبت هٌبػت ثشای ثِ کبس ثشدى
دس الیِّبی سٍػبصی ثذػت آیذ .اص ًظش طئَتکٌیک صیؼتهحیغی ًیض اػتفبدُ اص طئَتکؼتبیلّب دس ثؼیبسی اص کبسثشدّبی هٌْذػی هیتَاًذ
ثِ ػٌَاى یک سٍؽ هَحش دس اكالح خبک ثِ ؿوبس آیذّ .ذف اكلی اص تحقیق حبضش ،ثشسػی آصهبیـگبّی تبحیش طئَتکؼتبیل دس هیضاى تَاًبیی
ثبسثشی خبکّبی هخلَط ؿٌی ٍ سػی هٌغقِی ثبساًذٍص رْت کبسثشد دس الیِّبی سٍػبصی ساُ هیثبؿذ .دس ایي تحقیق ،هلبلح ؿٌی ثب سع
دس دسكذّبی  %75ٍ %50 ، %25هخلَط گشدیذُ اػت .تبحیش طئَتکؼتبیل دس دٍ حبلت ثِ كَست الیِای (یک ،دٍ ٍ ػِالیِ) ٍ هخلَط
قغؼبت طئَتکؼتبیل دس اثؼبد  5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ ثب دسكذّبی ٍصًی  3 ٍ 2 ،1دسكذ هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ اػت .رْت اسصیبثی
تَاًبیی ثبسثشی اص آصهَى آصهبیـگبّی ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBRدس دٍ حبلت خـک ٍ اؿجبع ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػتّ .نچٌیي دس حبلت
اؿجبع هیضاى پتبًؼیل تَسم ًوًَِّبی هؼلح ؿذُ اسصیبثی گشدیذُ اػتً .تبیذ حبكل اص تحقیق ًـبى هیدّذ کِ تؼذاد هٌبػت طئَتکؼتبیل
هَسد ًیبص رْت هؼلح ًوَدى هلبلح هَسد هغبلؼِ ٍ ثْجَد تَاًبیی ثبسثشی ثلَست قشاسدادى  1الیِ دس قؼوت هیبًی ٍ یب افضٍدى ٍ %1صًی
قغؼبت طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد 1×1ػبًتیهتش هشثغ ثلَست ساًذم هیثبؿذ .ایي هقبدیش دس ؿشایغی کِ خبک اؿجبع ثبؿذ ثِ عَس قبثلهالحظِای
اص هیضاى تَسم دس ًوًَِّبی حبٍی سع هیکبّذ.
ٍاطُّای کلیذی :سٍػبصی ساُ ،طئَتکؼتبیل ،آصهبیؾ  ،CBRتَسم ،هخلَط سع ٍ ؿي

 -1هقذهِ
سٍػبصی ساُّب ثِ ػٌَاى یک ػبصُ ًقؾ ثؼیبس هْوی دس
ػولکشد ٍ تأهیي ػغح ّوَاس ٍ ایوي داسد .ثؼتش سٍػبصی
ساُ ،ػغح الیِ هتشاکن ؿذُ خبکشیضّب ،ثشؽّب ٍ یب صهیي
عجیؼی هَرَد یب اكالح ؿذُ اػت .ایي ثؼتش عجق
هـخلبت آهبدُ ؿذُ ٍ اٍلیي الیِ سٍػبصی ساُ سٍی آى
قشاس هیگیشد .ثؼتش سٍػبصی ،کِ ًْبیتبً پی سٍػبصی ساُ
هحؼَة هیؿَد ،کلیِ ثبسّبی ٍاسدُ ًبؿی اص رؼن
سٍػبصی ٍ ٍػبیل ًقلیِ سٍی آى سا تحول هیکٌذ.
ثٌبثشایي ػبخت سٍػبصیّبی ثب قبثلیت ثبسثشی ٍ ػوش ثبال ٍ
کیفیت هٌبػت ٍ ًیض ًگْذاسی آىّب دس ؿشایظ ػولکشدی
هٌبػت اص اّویت ثؼیبسی ثشخَسداس اػت .اضبفِ ؿذى
سع یب الی ثِ رسات داًِای خبک هبًٌذ ؿي ٍ هبػِ دس
دسكذّبی هختلف هیتَاًذ ثغَس اػبػی سفتبس هبتشیغ
هبػِ یب ؿي ٍ سع سا تغییش دّذٌّ .گبهیکِ دسكذ

سیضداًِ كفش اػت رسات دسؿتداًِ ثخَثی ثب یکذیگش
توبع داسًذ ٍ هیتَاًٌذ ًیشٍ سا هٌتقل کٌٌذ .صهبًیکِ
هیضاى دسكذ سیضداًِ افضایؾ هییبثذ ،سیضداًِّب فضبی
خبلی ثیي داًِّبی ؿي سا پش هیکٌٌذ ٍ ثبػج کبّؾ
تخلخل ٍ داًؼیتِ ًؼجی هیؿًَذ ثذٍى آًکِ دس ثبسثشی
ؿشکت داؿتِ ثبؿٌذ .ثب افضایؾ هقذاس سیضداًِ هـبّذُ
هیگشدد کِ داًِّبی ؿي ثیؾتش اص یکذیگش رذا هیؿًَذ
ٍ رسات سیضداًِ ًقؾ هْنتشی سا ایفب هیکٌٌذ دس حبلتیکِ
سیضداًِّب ثِ عَس فؼبل دس ثبسثشی ًقـی ًذاسًذ ٍ کبهالً دس
فضبّبی خبلی ثیي داًِّبی ؿي قشاس گشفتِاًذ ٍ تخلخل
کلی ًوًَِ سا کبّؾ هیدٌّذ .ثب افضایؾ هقذاس سیضداًِ ثِ
تذسیذ رسات سع تؼذادی اص داًِّبی ؿي سا ًیض اص ّن
رذا هیکٌٌذّ .نچٌیي ،دسحبلتیکِ داًِّبی سیض سػی
فضبی خبلی ثیي داًِّبی دسؿت سا کبهالً پش کشدُاًذ
ثغَسیکِ داًِّبی دسؿت ثب یکذیگش توبع ًذاسًذ .ثِ
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ػجبست دیگش ،داًِّبی دسؿت ثِ كَست غَعٍِس هیبى
داًِّبی سیض قشاس داسًذ ٍ ًویتَاًٌذ ثب یکذیگش دس ثبسثشی
هبتشیغ ًقؾ داؿتِ ثبؿٌذ ،ثلکِ تٌْب ثِ ػٌَاى اًتقبل
دٌّذُ ًیشٍ ثیي داًـِّبی سیض اعشاف خـَدؿـبى کـبس
هیکٌٌذ .دس كَستیکِ هلبلح هٌبػـت ثشای ػـبخت
الیِّبی ثذًِ سٍػبصی سا دس دػتشع ًجبؿذ ثبیؼتی
هلبلح هَرَد دس هحذٍدُ ارشای ساُ سا تخجیت ًوَد.
سٍؽّبی هختلفی ثشای ایي هٌظَس هَرَد هیثبؿٌذ کِ
ؿبهل سٍؽّبی هکبًیکی ،ؿیویبیی ّؼتٌذ .اهشٍصُ
اػتفبدُ اص هلبلح طئَػٌتتیک ثِ ػٌَاى اثضاسی رْت
تخجیت ٍ ثْجَد هیضاى تَاًبیی ثبسثشی الیِّبی سٍػبصی ساُ
اػتفبدُ هیؿَد .دس ثیؾتش هَاسد اص الیِّبی طئَتکؼتبیل
ٍ طئَگشیذ ثذیي هٌظَس اػتفبدُ هیؿَد کِ دس ایي صهیٌِ
هیتَاى ثِ تحقیقّبی گؼتشدُ اًزبم یبفتِ تَػظ (حبئشی
ٍ ّوکبساىٍ( ،)2000 ،اسٍػَ ٍ ّوکبساى( ، )2005 ،طاًگ
ٍ ّوکبساى(،)2005 ،التْب ٍ هَستیٍ( ،)2007 ،یلیبهض ٍ
اٍکیًٌِ( ،)2008 ،بئیٌی ٍ ضیبیی هَیذ،)2009 ،
(ػٌتْیل کَهبس ٍ ساد کَهبس( ٍ )2012 ،كبدقی ٍ دثیشی،
 )2015اؿبسُ ًوَد .ثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ هَاسد رکش ؿذُ،
رْت ثشسػی اهکبى احذاث الیِّبی صیشاػبع ٍ اػبع ٍ
خبک ثؼتش دس ثذًِ ساُ ثب اػتفبدُ اص هلبلح هزکَس دس
تحقیق حبضش تبحیش ًحَُ کبسثشد الیِ طئَتکؼتبیل (ثلَست
الیِای ٍ یب قغؼِای) دس ثْجَد هیضاى تَاًبیی ثبسثشی خبک
هخلَط سع -ؿي پشداختِ ؿذُ اػت.
 -2هَاد ٍ سٍشّا
 -1-2هصالح هَسد استفادُ
دس تحقیق حبضش ،خبک سػی ٍ ؿٌی اص هؼذًی ًضدیک
ؿْش ثبساًذٍص دس اػتبى آرسثبیزبى غشثی تْیِ ؿذُ اػت
(ؿکل  .)1خبک سػی ثلَست خبلق ٍ ثب دسكذّبی ،25
 75 ٍ 50ثب خبک ؿٌی هخلَط گشدیذُ اػت .هٌحٌی
داًِثٌذی هلبلح هخلَط ثشاػبع اػتبًذاسد ASTM
 ASTM1 D422 ٍ D421تؼییي گشدیذُ کِ هغبثق ؿکل
 2قبثل هـبّذُ هیثبؿذ .هیضاى چگبلی ٍیظُ خبکّبی
سػی ٍ ؿٌی هَسد هغبلؼِ عجق اػتبًذاسد ASTM D854
اسصیبثی ؿذُ کِ ثـِ تشتـیت هـقبدیش آىّب ثشاثش ٍ 2/28
 2/68هیثبؿذ .عجق عجقِثٌذی هتحذ ؿي هَسد اػتفبدُ
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اص ًَع ( GP2ؿي ضؼیف ٍ ثذ داًِثٌذی ؿذُ) هیثبؿذ.
هیضاى حذٍد آتشثشگ خبک سػی عجق اػتبًذاسد ASTM
 D4318-95aثشآٍسد گشدیذُ اػتً .تبیذ آصهبیؾ ًـبى
هیدّذ کِ هیضاى  PI3=14ثَدُ ٍ ًَع خبک سػی عجق
ًبمگزاسی سٍؽ هتحذ ثلَست  CL4هیثبؿذ .ثب تَرِ ثِ
ایٌکِ دس تحقیق حبضش ّذف ثشسػی تبحیش ؿشایظ
قشاسگیشی طئَتکؼتبیل ثِ كَست الیِای ٍ یب هخلَط
(ساًذم) ثب اثؼبدّبی  5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ دس هیضاى
تَاًبیی ثبسثشی ٍ سفتبس هلبلح هخلَط سع -ؿي هیثبؿذ،
هـخلبت طئَتکؼتبیل هَسد اػتفبدُ ثِ ؿشح رذٍل 1
قبثل هـبّذُ هیثبؿذ.
 -2-2آصهایصّای آصهایطگاّی
ّوبًغَس دس ثخؾ گزؿتِ رکش گشدیذ ّذف اص تحقیق
حبضش ثشسػی تبحیش ؿشایظ قشاسگیشی طئَتکؼتبیل ثِ
كَست الیِای (یک الیِ ،دٍ الیِ ٍ ػِ الیِ) (ؿکل ٍ )3
یب هخلَط ثلَست ساًذم ( 3 ٍ 2 ،1دسكذ) ثب اثؼبدّبی
 5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ دس هلبلح هخلَط سع -ؿي
هیثبؿذ .الصم ثزکش اػت کِ الیِّبی طئَتکؼتبیل دس
فبكلِّبی یک دٍم ٍ یک ػَم استفبع قبلت ًوًَِّب قشاس
گشفتِاًذ .ثشای ثشسػی سفتبس هکبًیکی ٍ طئَتکـٌیکی
ًوًَِّبی خبکی هخلَط اكالح ؿذُ اص آصهَىّبی
آصهبیـگبّی تشاکن عجق اػتبًذاسد ٍ ASTM D698
ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBR5عجق اػتبًذاسد ASTM
 D1883دس دٍ حبلت خـک ٍ اؿجبع اػتفبدُ ؿذُ اػت.
ّنچٌیي دس حبلت اؿجبع هیضاى تَسم احتوبلی ایزبد
ؿـذُ دس ًوًَِّبی خبکی هَسد هغبلؼِ اًذاصُگیشی ؿذُ
اػت .دس اداهِ ثِ ًتبیذ ثذػت آهذُ اص آصهبیؾّبی هزکَس
اؿبسُ هیگشدد:
ً -3تایح
ًتبیذ ثذػت آهذُ اص هغبلؼِ حبضش ثِ ؿشح هَاسد ریل
قبثل ثیبى هیثبؿذ:
ً -1تبیذ حبكل اص آصهبیؾ تشاکن ثشای ثشسػی تبحیش
طئَتکؼتبیل ثش سٍی هلبلح هَسد هغبلؼِ ثِ تشتیت دس

2

GP is gravel poor
PI is plasticity index
4
CL is clay with low plasticity
5
CBR is California bearing ratio
3

American Standard of Tests and Materials

1
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ؿکلّبی  4تب  6اسائِ ؿذُ اػت .ثب تَرِ ثِ ایي ؿکلّب
دسكذ ؿي دس خبک سػی هقذاس ٍصى هخلَف خـک
حذاکخش افضایؾ هییبثذ .دس حبلت هؼلح ًوَدى هلبلح،
دس خبک سػی صهبًیکِ یک الیِ طئَتکؼتبیل دس قؼوت
هیبًی ًوًَِ قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب ثِ هیضاى %1
طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد  5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ ثِ
كَست ساًذم ثِ آى افضٍدُ هیگشدد هـبّذُ هیؿَد
ثیؾتشیي هیضاى ٍصى هخلَف خـک حذاکخش ثذػت
هیآیذ .اگشچِ یک الیِ طئَتکؼتبیل ثِ هیضاى هتَػظ 3
دسكذ دس هقبیؼِ ثب ٍ %1صًی هخلَط طئَتکؼتبیل (ّش دٍ
اثؼبد) هیضاى ٍصى هخلَف ثیؾتشی اسائِ هیکٌذ.
ّوضهبى هیضاى سعَثت ثْیٌِ ًیض دس چٌیي ؿشایغی داسای
حذاقل هیضاى اػـت ٍ ثِ اًـذاصُ هـتَػظ  %5کبّـؾ
هیدّذّ .نچٌیي دس اداهِ هـبّذُ هیگشدد کِ ثب قشاس
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هیتَاى دسیبفت کِ دس حبلت غیش هؼلح ،ثب افضایؾ هیضاى
دادى یک الیِ طئَتکؼتبیل ٍ یب افضٍدى ساًذم ٍ %1صًی
قغؼبت طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد  1×1ػبًتیهتش ثِ دس هلبلح
هخلَط هیضاى ٍصى هـخلَف خـک حـذاکخش اكالح
هیگشدد ٍ اًذاصُ سعَثت ثْیٌِ کبّؾ هییبثذ ٍ اگشچِ
ؿذت کبّؾ دس هخلَط ٍ %1صًی دس هقبیؼِ ثب حبالت
دیگش ثیؾتش اػت .ثب ثشسػی ثیؾتش ًوَداسّب هیتَاى
دسیبفت کِ ّشچِ هیضاى هلبلح دسؿت داًِ دس خبک سع
افضایؾ هییبثذ ٍ اثؼبد قغؼِّبی طئَتکؼتبیل ثضسگتش
اًتخبة هیگشدد ( 5×5ػبًتیهتش هشثغ) ٍصى هخلَف
خـک حذاکخش ثب افضایؾ هیضاى دسكذ آىّب یک سًٍذ
کبّــی پیذا هـیکٌذ ٍ هقذاس سعَثت ثْیٌِ افـضایؾ
هییبثذ.

ضکل  .1هعذى هصالح هَسد استفادُ دس تحقیق حاضش (قاسنٍش)2014 ،

ضکل  .2هٌحٌی داًِبٌذی هصالح هخلَط هَسد استفادُ دس تحقیق حاضش
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خذٍل  . 1هطخصات فٌی طئَتکستایل هَسد استفادُ دس تحقیق حاضش (قاسنٍش)2014 ،
خصَصیات

هقادیش

ٍصى )(g/m2

163

ضخبهت )(mm

0/9

پبسگی اػتبتیکی(CBR-test) N

2200

ػقَط دیٌبهیکی هخشٍط )(mm

28

هقبٍهت کــی )(kN/m

15

هیضاى کـؾ دس تٌؾّبی ثبال)(%

45-55

ضکل ً .3حَُ قشاسگیشی الیِّای طئَتکستایل دس ًوًَِّای هَسد هطالعِ ،الف -یک الیِ ،ب -دٍالیِ ،ج -سِالیِ

ضکل  .4تاثیش تعذاد الیِّای طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص تشاکن ،الف -تغییشات ٍصى هخصَظ خطک حذاکثش-ب -تغییشات
سطَبت بْیٌِ

ضکل  .5تاثیش قطعات  1×1ساًتی هتش هشبع طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص تشاکن ،الف -تغییشات ٍصى هخصَظ خطک حذاکثش-
ب -تغییشات سطَبت بْیٌِ
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ضکل  .6تاثیش قطعات  5×5ساًتی هتش هشبع طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص تشاکن ،الف -تغییشات ٍصى هخصَظ خطک حذاکثش-
ب -تغییشات سطَبت بْیٌِ

 -2آصهَى ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBRدس حبلت
خـک دس ػِ اًشطی تشاکوی هتفبٍت ( 56 ٍ 25 ،10ضشثِ
ثشای ّش الیِ) ثشای ًوًَِّبی هَسد هغبلؼِ اًزبم گشفتِ
اػت ٍ هقبدیش ًؼجت ثبسثشی ثشای هیضاىّبی ًفَر  1ایٌچ
( 2/5ػبًتیهتش) ٍ  2ایٌچ ( 5ػبًتیهتش) پیؼتَى هـغبثق
ؿکلّبی  8 ٍ 7ثشآٍسد گشدیذُ اػت .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ
ثذػت آهذُ هیتَاى دسیبفت کِ دس حبلت غیش هؼلح ،ثب
افضایؾ هیضاى دسكذ رسات ؿي دس خبک سع هیضاى
تَاًبیی ثبسثشی هلبلح افضایؾ هییبثذ ٍ ایي ؿشایظ ثشای
توبهی تشاکنّب ػبصگبس هیثبؿذ .دس حبلت ثْؼبصی،
ٌّگبهیکِ یک الیِ طئَتکؼتبیل دس قؼوت هیبًی ًوًَِ
قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب ثِ هیضاى  %1طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد
 5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ ثِ كَست ساًذم ثِ خبک
سػی افضٍدُ هیگشدد هـبّذُ هیؿَد کِ دس توبهی
تشاکنّب هیضاى ػذد  CBRافضایؾ هییبثذ ٍلی دس اداهِ
افضٍدى تؼذاد الیِّب ٍ یب دسكذ قغؼبت طئَتکؼتبیل
هخلَط ؿذُ دس خبک سع (دس ّش دٍ اثؼبد) هــبّذُ
هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی خبک کبّؾ یبفتِ
اػت .دس ًوًَِّبی هخلَط سع -ؿي هـبّذُ هیگشدد
کِ دس تشاکن هتَػظ هؼلحػبصی خبک هٌبػت ًجَدُ ٍ
ثبػج هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی تغییش ًیبفتِ ٍ یب
ایٌکِ سًٍذ ًضٍلی سا عی ًوَدُ اػت .دس كَستیکِ دس
خبکّبی ثب تشاکن ؿل ٍ هتشاکن ًتیزِ ػکغ ثَدُ ٍ قشاس
دادى یک الیِ طئَتکؼتبیل ٍ یب هخلَط ًوَدى رسات
طئَتکؼتبیل (ثِ اثؼبد  1×1ػبًتیهتش هشثغ) ثلَست ساًذم
دس هلبلح هخلَط ًـبى هیدّذ کِ ثبسثشی ًؼجی ٍ هقذاس

ً CBRؼجت ثِ حبلت غیش هؼلح ًوًَِّب افضایؾ یبفتِ
اػت.
 -3آصهَى ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBRدس حبلت اؿجبع
دس ػِ اًشطی تشاکن هتفبٍت ( 56 ٍ 25 ،10ضشثِ ثشای ّش
الیِ) ثشای ًوًَِّبی هَسد هغبلؼِ اًزبم گشفتِ اػت ٍ
هقبدیش ًؼجت ثبسثشی ثشای هیضاىّبی ًفَر  1ایٌچ (2/5
ػبًتیهتش) ٍ  2ایٌچ ( 5ػبًتیهتش) پیؼتَى ثِ كَست
ؿکلّبی  10ٍ 9ثشآٍسد گشدیذُ اػت .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ
ثذػت آهذُ هیتَاى دسیبفت هـبثِ حبلت خـک کِ دس
ًوًَِّبی خبکی دس حبلت غیش هؼلح ثب افضایؾ دسكذ
ؿي دس خبک سع هیضاى ًؼجت  CBRدس توبهی تشاکنّب
افضایؾ هییبثذ .دس حبلت هؼلحٌّ ،گبهیکِ یک الیِ
طئَتکؼتبیل دس قؼوت هیبًی قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب ثِ
هیضاى ٍ %1صًی قغؼبت طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد 5×5 ٍ 1×1
ػبًتیهتش هشثغ ثِ كَست ساًذم ثِ خبک سػـی افضٍدُ
هیگشدد هـبّذُ هیؿَد کِ دس توبهی تشاکنّب هیضاى
ػذد  CBRافضایؾ یبفتِ اػتٍ .لی دس اداهِ ،ثب افضٍدى
تؼذاد الیِّبی طئَتکؼتبیل ٍ دسكذ قغؼبت طئَتکؼتبیل
هخلَط ؿذُ دس خبک سع (دس ّش دٍ اثؼبد) هــبّذُ
هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی خبک دس توبهی تشاکنّب
کبّؾ یبفتِ اػت .اگشچِ قشاسگیشی یک الیِ طئَتکؼتبیل
دس هقبیؼِ ثب ؿشایظ هخلَط رسات طئَتکؼتبیل دس خبک
هیضاى ًؼجت  CBRثبالتشی سا اسائِ هیًوبیذّ .نچٌیي ثب
ثشسػی ًوَداسّب هـبّذُ هیگشدد کِ دس هلبلح هخلَط
ثب افضٍدى طئَتکـؼتبیل ثلَست یـک الیِ ٍ یب 1×1
ػبًتیهتش هشثغ هخلَط هیضاى تَاًبیی ثبسثشی ًوًَِّب دس
تشاکنّبی ؿل ٍ صیبد افضایؾ هییبثذ ٍ ثب اداهِ افضایؾ
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هیضاى قغؼبت طئَتکؼتبیل ٍ تؼذاد الیِّبی طئَتکؼتبیل
اًذاصُ ًؼجت  CBRیک سًٍذ کبّـی سا عی هیًوبیذ .دس
اًتْب هیتَاى ثیبى کشد کِ دس ًوًَِّبی هخلَط سع-
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ؿي ثب تشاکن هتَػظ هؼلحػبصی خبک هٌبػت ًجَدُ ٍ
ثبػج هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی تغییش ًیبفتِ ٍ یب
ایٌکِ سًٍذ ًضٍلی سا عی ًوَدُ اػت.

ضکل  . 7تاثیش ًحَُ کاسبشد طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ بشای
ّش الیِ) دس حالت خطک بشای ًفَر  1ایٌچ ( 2/5ساًتیهتش)

ضکل  .8تاثیش ًحَُ کاسبشد طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ
بشای ّش الیِ) دس حالت خطک بشای ًفَر  2ایٌچ ( 5ساًتیهتش)
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اداهِ ضکل  . 8تاثیش ًحَُ کاسبشد طئَتکستایل بش ًتایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ
بشای ّش الیِ) دس حالت خطک بشای ًفَر  2ایٌچ ( 5ساًتیهتش)

ضکل ً .9تایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ بشای ّش الیِ) دس حالت اضباع
بشای ًفَر  1ایٌچ ( 2/5ساًتیهتش)
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اداهِ ضکل ً . 9تایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ بشای ّش الیِ) دس حالت اضباع
بشای ًفَر  1ایٌچ ( 2/5ساًتیهتش)

ضکل ً . 10تایح حاصل اص آصهایص ًسبت باسبشی کالیفشًیا بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ بشای ّش الیِ) دس حالت اضباع بشای
ًفَر  2ایٌچ ( 5ساًتیهتش)

 -4هیضاى تَسم دس ًوًَِّبی خبکی هَسد هغبلؼِ حبكل اص
آصهبیؾ ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب دس هیضاى ًفَر  2ایٌچ (5
ػبًتیهتش) ٍ دس توبهی ػِ اًشطی تشاکن هتفبٍت (25 ،10
ٍ  56ضشثِ ثشای ّش الیِ) اًذاصُگیشی ؿذُ اػت کِ

هقبدیش آى دس ؿکل  11قبثل هـبّذُ هیثبؿذ .ثش ایي
اػبع هیتَاى دسیبفت کِ دس ًوًَِّبی خبکی غیش هؼلح
هیضاى تَسم دس توبهی تشاکنّب ثب افضایؾ هیضاى دسكذ ؿي
دس خبک سػی یک سًٍذ کبّـی سا عی ًوَدُ اػت .دس
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حبلت هؼلحػبصی ،دس خبک سػی ٍ دس خبکّبی هخلَط
(دس توبهی تشاکنّب) هـبّذُ هیگشدد کِ ٌّگبهیکِ یک
الیِ طئَتکؼتبیل دس ًوًَِّب قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب قغؼبت
طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد  5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش هشثغ ثِ هیضاى
یک دسكذ افضٍدُ هیگشدد هقذاس تَسم کبّؾ یبفتِ ٍ ایي
ؿشایظ ثشای خبک سػی ثِ عَس قبثلهالحظِای هـخق
هیثبؿذ .دس هقبثل ،ثب افضایؾ هیضاى تؼذاد الیِّبی
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طئَتکؼتبیل دس ًوًَِّب ٍ یب افضایؾ اثؼبد قغؼبت
طئَتکؼتبیل ٍ دسكذ هخلَط آىّب دس ًوًَِّب ثِ دلیل
آًکِ فضبی خبلی ثیي رسات سا افضایؾ هییبثذ ٍ دس
ػبختبس ًوًَِّب ًبپیَػتگی ایزبد هیکٌذ ،دس ًتیزِ
خبكیت صّکـی ٍ هیضاى رزة آة دس ًوًَِّبی حبٍی
سیضداًِ افضایؾ هیدّذ ٍ هیضاى تَسم ثبال سفتِ ٍ یک سًٍذ
كؼَدی سا ًـبى هیدّذ.

ضکل  . 11تاثیش ًحَُ کاسبشد طئَتکستایل بش تغییشات هیضاى تَسم دس ًوًَِّای خاکی بشای تشاکنّای هتفاٍت ( 56 ،25 ،10ضشبِ بشای ّش
الیِ) دس حالت اضباع بشای ًفَر  2ایٌچ ( 5ساًتیهتش)

 -4خوعبٌذی ٍ ًتیدِگیشی
ّوچٌبىکِ دس ثخؾّبی گزؿتِ ثِ آى اؿبسُ گشدیذ،
ّذف اص تحقیق حبضش ثشسػی اهکبى ثْؼبصی ٍ افضایؾ
هیضاى تَاًبیی ثبسثشی خبکّبی هخلَط سع -ؿي هٌغقِ
ثبساًذٍص ثب کبسثشد طئَتکؼتبیل ثلَست الیِای (یک الیِ،
دٍالیِ ٍ ػِالیِ) ٍ یب هخلَط آى ثلَست ساًذم ثِ اثؼبد ×1

ٍ  5×5ػبًتیهتش هشثغ ثِ هیضاى ( 3 ٍ 2 ،1دسكذ ٍصًی)
هیثبؿذ .خالكِ ًتبیذ ثذػت آهذُ اص تحقیق ثِ ؿشح ریل
قبثل ثیبى هیثبؿذ:
 -1ثشاػبع ًتبیذ حبكل اص آصهبیـؾ تشاکن ثـش سٍی
ًوًَِّبی هَسد هغبلؼِ هیتَاى ثیبى کشد کِ ٌّگبهیکِ
دس خبک سػی ٍ هلبح هخلَط سع -ؿي یک الیِ
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طئَتکؼتبیل قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب ثِ هیضاى  %1قغؼبت
طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد  1×1ػبًتیهتش هشثغ ثِ كَست ساًذم
ثِ آى افضٍدُ هیگشدد هیضاى ٍصى هخلَف خـک
حذاکخش ثِ هیضاى هتَػظ  3دسكذ دس هقبیؼِ ثب  %1رسات
هخلَط طئَتکؼتبیل (ّش دٍ اثؼبد) ثیؾتش هیؿَد ٍ هیضاى
سعَثت ثْیٌِ ثغَس هتَػظ ثِ هیضاى  %5کبّؾ هیدّذ.
اگشچِ ،قشاس دادى الیِّبی ثیؾتش طئَتکؼتبیل ٍ یب افضٍدى
قغؼبت ثب اثؼبد ثضسگتش ٍ ثب دسكذّبی ثبالتش تبحیش هٌبػجی
دس هیضاى تشاکن هلبلح هخلَط ٍ سعَثت ثیٌِْ ًذاسد.
 -2آصهَى ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBRدس حبلت خـک
ثشای ًوًَِّبی هَسد هغبلؼِ كَست گشفتِ اػت ثب تَرِ
ثِ ًتبیذ ثذػت آهذُ هیتَاى دسیبفت کِ دس حبلت هؼلح،
ٌّگبهیکِ یک الیِ طئَتکؼتبیل قشاس دادُ هیؿَد ٍ یب ثِ
هیضاى  %1طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد  5×5 ٍ 1×1ػبًتیهتش
هشثغ ثِ كَست ساًذم ثِ خبک سػی افضٍدُ هیگشدد
هـبّذُ هیؿَد کِ دس توبهی تشاکنّب هیضاى ػذد CBR
افضایؾ یبفتِ اػتّ .نچٌیي دس هلبلح هخلَط هـبّذُ
هیؿَد کِ دس خبکّبی ثب هیضاى تشاکن ًؼجی ؿل ٍ
هتشاکن ثب قشاس دادى یک الیِ طئَتکؼتبیل ٍ یب هخلَط
ًوَدى قغؼبت طئَتکؼتبیل (ثِ اثؼبد  1×1ػبًتیهتش هشثغ)
ثلَست ساًذم دس هلبلح هخلَط تَاًبیی ثبسثشی ًؼجی ٍ
هقذاس ً CBRؼجت ثِ حبلت غیش هؼلح ًوًَِّب افضایؾ
یبفتِ اػت ٍلی دس تشاکن هتَػظ هؼلحػبصی خبک
هٌبػت ًجَدُ ٍ ثبػج هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی
تغییش ًیبفتِ ٍ یب ایٌکِ سًٍذ ًضٍلی سا عی ًوَدُ اػت.
 -3آصهَى ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب ( )CBRدس حبلت اؿجبع
ثشای ًوًَِّبی هَسد هغبلؼِ كَست گشفتِ اػت ثب تَرِ
ثِ ًتبیذ ثذػت آهذُ هیتَاى ثیبى ًوَد کِ ّوبًٌذ حبلت
خـکٌّ ،گبهیکِ یک الیِ طئَتکؼتبیل قشاس دادُ هیؿَد
ٍ یب ثِ هیضاى ٍ %1صًی قغؼبت طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد ٍ 1×1
 5×5ػبًتیهتش هشثغ ثِ كَست ساًذم ثِ خبک سػی افضٍدُ
هیگشدد هـبّذُ هیؿَد کِ دس توبهی تشاکنّب هیضاى
ػذد  CBRافضایؾ یبفتِ اػت .اگشچِ قشاسگیشی یک الیِ
طئَتکؼتبیل دس هقبیؼِ ثب ؿشایظ هخلَط قغؼبت
طئَتکؼتبیل دس خبک هیضاى ًؼجت  CBRثبالتشی سا اسائِ
هیًوبیذ کِ ػلت آى ایزبد فضبی خبلی ًؼجی کن دس
دسٍى رسات خبک سع هیثبؿذ .ایي ؿشایظ ثشای هلبلح
هخلَط سع -ؿي دس توبهی تشاکنّب ًیض ثشقشاس هیثبؿذ.
ٍلی ثب اداهِ افضٍدى تؼذاد الیِّب ٍ یب دسكذ رسات
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طئَتکؼتبیل هخلَط ؿذُ دس خبک سع (دس ّشدٍ اثؼبد)
هـبّذُ هیگشدد کِ هیضاى تَاًبیی ثبسثشی خبک کبّؾ
یبفتِ اػت.
ً -4تبیذ ثذػت آهذُ اص آصهَى ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب دس
ّش دٍ حبلت خـک ٍ اؿجبع ًـــبى هـیدّذ کِ دس
تشاکنّبی هتَػظ هلبلح اػتفبدُ اص طئَتکؼتبیل (ثلَست
الیِ ٍ یب قـغؼِ) ًتیزِ هـٌبػجی سا دس ثْـؼبصی اسائِ
ًویدّذ .ایي ثذاى ػلت اػت کِ توبع هٌبػت ٍ کبفی
ثیي رسات خبک ٍ قغؼبت ٍ الیِّبی طئَتکؼتبیل ثشقشاس
ًویؿَد ٍ ػبختبس دسػتی تـکیل ًویگشدد دس ًتیزِ
ثْؼبصی تبحیش هٌبػجی سا ثَرَد ًیبٍسدُ اػت .ثٌبثشایي
هیضاى اًشطی هلشفی رْت تشاکن دس ثْؼبصی هلبلح
داسای اّویت ثبالیی هیثبؿذ.
 -5هیضاى تَسم دس ًوًَِّبی خبکی هَسد هغبلؼِ حبكل
اص آصهبیؾ ًؼجت ثبسثشی کبلیفشًیب دس حـبلـت اؿجبع
اًذاصُگیشی ؿذُ اػت کِ ثشایي اػبع هیتَاى دسیبفت کِ
دس توبهی خبکّبی هخلَط هـبّذُ هیگشدد کِ
ٌّگبهیکِ یک الیِ طئَتکؼتبیل دس ًـوًَِّب قشاس دادُ
هیؿَد ٍ یب قغؼبت طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد 5×5 ٍ 1×1
ػبًتیهتش هشثغ ثِ هیضاى یک دسكذ هخلَط هیگشدد
هقذاس تَسم کبّؾ یبفتِ ٍ ایي ؿشایظ ثشای خبک سػی ثِ
عَس قبثلهالحظِای هـخق هیثبؿذ.
دس اًتْب ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثذػت آهذُ هیتَاى ثیبى ًوَد
کِ کبسثشد طئَتکؼتبیل ثِ ػٌَاى یک اثضاس رْت ثْؼبصی
هلبلح هشثَط ثِ ثذًِ ساُ هٌبػت هیثبؿذ ٍ ثب تَرِ ثِ
ًـشیِ  ،234اػذاد  CBRثذػت آهذُ حبكل اص آصهبیؾّب
ثیبى کٌٌذُ آى اػت کِ اػتفبدُ اص طئَتکؼتبیل ثِ ػٌَاى
یک هلبلح تخجیت کٌٌذُ ثشای توبهی الیِّبی ثذًِ
سٍػبصی ساُ هٌبػت هیثبؿذ .اگشچِ هیضاى آى ٍ ًحَُ
کبسثشد آى دس سفتبس هکبًیکی ٍ طئَتکٌیکی هلبلح
تبحیشگزاس هیثبؿذ .دس تحقیق حبضش هیضاى ثْیٌِ
طئَتکؼتبیل هَسد ًیبص رْت هؼلح ًوَدى هلبلح هَسد
هغبلؼِ ثلَست قشاسدادى  1الیِ دس قؼوت هیبًی الیِّبی
سٍػبصی ٍ یب افضٍدى ٍ %1صًی طئَتکؼتبیل ثِ اثؼبد1×1
ػبًتیهتش هشثغ ثشآٍسد گشدیذُ اػت .صیشا ایي ًتبیذ ثیبى
کٌٌذُ آى اػت کِ اػتفبدُ اص طئَتکؼتبیل ثِ كَستّبی
رکش ؿذُ ثبػج افضایؾ هیضاى تشاکنپزیشی هحیظ ٍ
کبّؾ هیضاى ًـؼت ٍ تغییش ؿکل (ًـؼت) تحت احش
ثبسّبی احتوبلی ٍاسدُ هیگشدد کِ ایي ؿشایظ ثشای
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Abstract
Soil improvement is a method used for increasing in quality of materials can be applied in pavement
layers. From the standpoint of environmental geotechnics, application of the geotextile in many
engineering projects can be effective method for soil improvements. Main aim of this study is
laboratory evaluation of geotextile effects on bearing capacity of clay-gravel soil mixtures from
Barandouz area for applying in pavement. In this research, gravelly soils was mixed with clay in 25,
50 and 75 percent. Geotextile effects evaluated in two conditions. First, in layers (in one, two and
three layer). Second, as mixed pieces with 1×1 and 5×5 cm2 dimensions and weight percent of 1, 2 and
3. For determining bearing capacity of specimens, California Bearing Ratio (CBR) test performed in
dry and saturate conditions. Also, in saturated state swelling potential of reinforced samples evaluated.
Results of study showed appropriate geotextile layer number is one that is embedded in middle part of
specimens or adding one percent by weight geotextile pieces with 1×1 cm2 dimensions randomly to
reinforcing for improvement of bearing capacity. These values in saturated state significantly reduces
swelling in specimens with clay content.
Keywords: Pavement design, Geotextile, CBR, Swelling, Clay-Gravel mixture.

