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 چکیذُ:

 ضشٚسی تشای أشی خان، وشدٖ ٔتشاوٓ ... ٚ ٞا ٞا،فشٚدٌاٜ ساٜ تضسي حائُ، دیٛاسٞای ػذٞا، ٔثُ خاوی، ٞای ػاصٜ اص تؼياسی دس

تٝ ػٙٛاٖ یه لاػذٜ وّی ٞشچٝ تشاوٓ تيـتشتاؿذٔضایای حاكّٝ تيـتش خٛاٞذ تٛد.دس ٚالغ تشاوٓ یه سٚؽ  اػت. خان ٔماٚٔت تٟثٛد

دس اثش افضٚدٖ اتؼاد ٔختّف  . ایٗ پظٚٞؾ تٝ تشسػی ٔيضاٖ تغييشات تشاوٓ]1[تؼياس اسصاٖ ٚ ٔٛثش تشای تٟثٛد خٛاف خان ٔی تاؿذ

ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ تا جٙغ پّی اتيّٗ تا دسكذ ٞای ٚص٘ی ٔتفاٚت تٝ خان ٔاػٝ ای سع داس دس ٔٙطمٝ ػٍضی ٔی پشداصد. 

 2ٔی تاؿذ. ٘تایج ٘ـاٖ دٞٙذٜ وٕی افضایؾ دس ٔيضاٖ سطٛتت دس اثش افضٚدٖ  2تا  0دسكذ ٞای تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ دس ایٗ تحميك اص 

 . ص٘ی ٌشیذ  تٝ خان ٚ ٕٞچٙيٗ واٞؾ حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف خـه تا افضٚدٖ ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ ٔی تاؿذدسكذ ٚ

 حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف خـه -ٔيضاٖ سطٛتت  -تشاوٓ  –: ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ کلوات کلیذی

 هقذهِ: -1

ٌشدد. دس ٚالغ، آب تؼٙٛاٖ یه ػأُ سٚغٗ واسی ػُٕ  ٔمذاس تشاوٓ تطٛس وٕی، تشحؼة ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان تياٖ ٔی

دٞذ وٝ تٟتش دس ٞٓ فـشدٜ ؿٛد. أا چٙا٘چٝ آب تٝ ٔمذاس صیاد اضافٝ ٌشدد، ٚصٖ  ٞای خان أىاٖ ٔی وٙذ، یؼٙی تٝ دا٘ٝ ٔی

٘شطی تشاوٓ ٔؼيٗ، ٔيضاٖ سطٛتت  خاكی ٚجٛد داسد  وٝ دس آٖ ٔخلٛف وٕتشی حاكُ خٛاٞذؿذ. اص ایٙشٚ تشای یه ا

تضسٌتشیٗ ٚصٖ  ٔخلٛف خـه  یؼٙی تٟتشیٗ تشاوٓ حاكُ خٛاٞذ ؿذ. ایٗ ٔيضاٖ سطٛتت تؼٙٛاٖ ٔيضاٖ سطٛتت تٟيٙٝ 

ؿٛد ٚ ٚصٖ ٚاحذ خـه ٔتٙاظش تا آٖ ٚصٖ خـه حذاوثش ٘أيذٜ ٔی ؿٛد.  ٚصٖ ٔخلٛف  خـه  حذاوثش  تٛػط  ؿٙاختٝ ٔی

٘فٛر پزیشی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٞای  ٔـخلٝـؼت آ٘ی، ٚتشاتش ٘تشؿی طشاحی، ٔماٚٔت دسطشاحاٖ  تشای تؼييٗ ٔماٚٔت 

  .]2[ٍيشدٔي

تاثيش افضٚدٖ ػيٕاٖ ٚ ؿيـٝ خشد ؿذٜ سا دس ٔيضاٖ تشاوٓ خان ٔٛسد تشسػی لشاس  1390دس ػاَ  ]3[حك ؿٙاع ٚ ٕٞىاساٖ 

ػيٕاٖ تاػث افضایؾ دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف خـه ٔاوضیٕٓ ٔی ؿٛد. داد٘ذ. آٟ٘ا ٘ـاٖ داد٘ذ افضایؾ دسكذ 

ٕٞچٙيٗ تٝ اصای ػيٕاٖ ثاتت افضایؾ دسكذ ؿيـٝ، سطٛتت تٟيٙٝ سا واٞؾ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف خـه ٔاوضیٕٓ سا افضایؾ ٔی 

ا افضایؾ ٚ چٍاِی ٘ـاٖ داد اضافٝ وشدٖ  ػثٛع تش٘ج سطٛتت تٟيٙٝ خان س 2000دس ػاَ ]4[دس پظٚٞـی دیٍش تشٚن  .دٞذ

خـه آٖ سا واٞؾ دادٜ اػت ٚ ایٗ دس حاِی اػت وٝ ٞش دٚ ٔمذاس تا افضٚدٖ خاوؼتش تادی واٞؾ یافتٝ ا٘ذ. صاٞذی فش ٚ 

تٝ تشسػی افضٚدٖ پٛدس آٞٗ ضایؼاتی تٝ خان ٞای سػی ٚ تاثيش آٖ تش ٔيضاٖ تشاوٓ خان  1390دس ػاَ ]5[ٕٞىاساٖ 
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ٔيضاٖ سطٛتت تٟيٙٝ ٚ افضایؾ ٚصٖ ٔخلٛف خـه ٔاوضیٕٓ دس اثش افضایؾ ٔيضاٖ پٛدس پشداختٙذ. ٘تایج ٘ـاٖ دٞٙذٜ واٞؾ 

ٔيّی ٔتش اص وٙف تا دسكذٞای ٔختّف اص  20تا  5طَٛ ٞای ٔختّف اص  2011دس ػاَ   ]6[  آٌاسٚاَ ٚ ؿاسٔا آٞٗ ضایؼاتی تٛد.

% ٚص٘ی خان سا تشای  تمٛیت آٖ تٝ واس تشد٘ذ. آٟ٘ا اص ليش طثيؼی تشای پٛؿؾ  اِياف تشای  ٔحافظت آٟ٘ا اص  حّٕٝ  1تا  2/0

سا واٞؾ ٔيذٞذ، دسحاِی وٝ ٔمذاس  خان  ٔيىشٚتی اػتفادٜ وشد٘ذ. آٟ٘ا  ٘تيجٝ ٌشفتٙذ وٝ اِياف حذاوثش چٍاِی خـه

 1ٚ  75/0، 5/0، 25/0تا   ، اِياف ػيضاَ سا2002دس ػاَ  ]7[ سطٛتت تٟيٙٝ خان سا افضایؾ ٔيذٞٙذ. پاساتاواس ٚ ػيشیذیٟا

ذ٘ذ ٔيّی ٔتش تشای تمٛیت خان ٔحّی تٝ واس تشد٘ذ. آٟ٘ا تٝ ایٗ ٘تيجٝ سػي 25ٚ   20،  15، 10  طَٛ 4تا    دسكذ ٚص٘ی خان

وٝ  چٍاِی خـه خان تا افضایؾ ػيضاَ واٞؾ ٔی یاتذ،ٕٞا٘طٛس وٝ تٝ خٛتی ٔـخق ؿذ وٝ تا افضایؾ  اِياف، تٙؾ تٝ 

ٔيّيٕتش افضایؾ دستٙؾ تشؿی سا واٞؾ ٔيذٞذٕٚٞچٙيٗ تاػث  20كٛست  غيش خطی افضایؾ ٔی یاتذ.افضایؾ طَٛ فيثشتا 

٘ی خان ٔيضاٖ افضایؾ تٙؾ تشؿی سا واٞؾ ٔی دٞذ. ساٚیـا٘ىشاس ٚ دسكذ ٚص 75/0تٟثٛد ٔماٚٔت تشؿی ؿذٜ، أا فشاتش اص 

ٚصٖ ٔخلٛف   تاػث ٔی ؿٛد وٝ حذاوثش فيثش ٞای ٘اسٌيُ داد٘ذ  وٝ افضٚدٖ  دس تحميمی ٘ـاٖ 2004دس  ػاَ  ]8[ سالاٚاٖ

ی اِياف تاػث دسكذ اص ٔحتٛا 1خـه واٞؾ یاتذ، ٕٞچٙيٗ تاػث افضایؾ دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ خان ٔی ؿٛ٘ذ. اػتفادٜ اص 

افضایؾ ٔماٚٔت فـاسی خان ٔی ؿٛد ٚ  افضایؾ  دسكذ اِياف تاػث افضایؾ دسكذ جزب آب ٚػختی خان ٔی ؿٛد ٚ ٘يض تا 

 افضایؾ دسكذ اِياف، اػتحىاْ وــی خان افضایؾ  ٔی یاتذ.

 هعرفی هظالح   -2

 خاک هَرد بررسی -2-1

دا٘ٝ تٙذی یىٙٛاخت تا خاكيت خٕيشی ٔتٛػط ٔی تاؿذ. ایٗ  خان ٔٛسد اػتفادٜ دس ایٗ پظٚٞؾ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔاػٝ سػی تا

( ٔٙحٙی دا٘ٝ تٙذی خان سا ٘ـاٖ ٔی 1ؿىُ ) ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔٙطمٝ تياتا٘ی ػٍضی ٚالغ دس ؿٕاَ ؿشلی اكفٟاٖ تٟيٝ ؿذٜ اػت.

 .ای ػٍضی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ ٔـخلات خان ٔاػٝ( 1دٞٙذ ٕٞچٙيٗ جذَٚ )
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 هٌحٌی داًِ بٌذی خاک( 1شکل )
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 هشخظات فیسیکی خاک هاسِ ای سگسی (1جذٍل)

 اػتا٘ذاسد ذاسمٔ ٔـخلات

 SC ASTM-D422-87 ٘ٛع خان

  ٔاػٝ سع داس جٙغ رسات

 ASTM-D854 67/2 چٍاِی تٛدٜ ٚیظٜ

 ASTM-D4318 31 حذ سٚا٘ی

 ASTM-D4318 8/13 حذ خٕيشی

 ASTM-D4318 2/17 خٕيشی قؿاخ

 

 هَاد هَرد آزهایش:هعرفی  -2-2

ذٞای كٛست ٔشتؼی ؿىُ دس آٚسدٜ ؿذٜ ٚ تا دسكٔٛاد ٔٛسد آصٔایؾ دس ایٗ پظٚٞؾ ػثاستٙذ اص ٌشیذ اص ٘ٛع پّی اتيّٗ وٝ تٝ 

 3ادفی صدٜ ٔی ؿٛد تا تاثيش آٖ سا تش ٔيضاٖ تشاوٓ خان تشسػی وٙيٓ . ایٗ ٌشیذٞا تا لٛست تكٔتفاٚت تٝ خان ٔٛسد ٘ظش تٝ 

ٔی  92/0يات آٟ٘ا ٔی تٛاٖ تٝ چٍاِی آٟ٘ا وٝ  كٛلٔيّيٕتش ٔی تاؿذ. اص جّٕٝ خ 16ٚ 11ٔيّيٕتش ،  6اتؼاد  ػایض ٔتفاٚت ٚ تا

اٚٔت آٟ٘ا دس تشاتش مدسجٝ ػا٘تی ٌشاد ٔی تاؿذ ٚ ٔ 130تا  120تاؿذ اؿاسٜ وشد، ٕٞچٙيٗ داسای دٔای رٚب دس ٔحذٚدٜ 

اؿٙذ ٚ دس سً٘ ٞای ٔتٙٛع ػثض سً٘ ػفيذ ٚ صسد تٟيٝ ؿذٜ ا٘ذ. اػيذٞا تاال ٔی تاؿذ ٚ تا ٔحيط صیؼت تؼياس ػاصٌاس ٔی ت

 ( ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشیذ تشیذٜ ؿذٜ ٔشتؼی ؿىُ سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ.2ات ٌشیذٞای تٝ واس سفتٝ ٚ ؿىُ )ل( ٔـخ2جذَٚ )

 ات گریذّای هربعی شکل هَرد استفادُ در ایي پژٍّشظ( هشخ2جذٍل )

 اتؼاد  

  mm×mm)) 

ٔذَٚ االػتيؼيتٝ 

(MPa) 

 فٛلٔخٚصٖ 

(g/cm3) 
 سً٘

ٚصٖ یه ٌشیذ تشیذٜ 

 (gؿذٜ )

 3/0 صسد 92/0 230 6×6

 9/0 ػثض 92/0 230 11×11

 2/1 ػفيذ 92/0 230 16×16
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 ( ًوًَِ گریذ بریذُ شذُ هربعی شکل2شکل )

 آزهایش تراکن استاًذارد -3

 جٟت تٝ دػت آٚسدٖ دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ ٚ حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف خـه ٕ٘ٛ٘ٝ ی خان خاِق ٚ  

ٞای خان تا ٌشیذٞای تشیذٜ ؿذٜ ٔشتؼی ؿىُ تا ٞش تاس تغييش پاسأتشٞای فٛق یه تاس آصٔایؾ تشاوٓ طثك اػتا٘ذاسد ٕ٘ٛ٘ٝ

ASTM D 698 .ا٘جاْ ٔی ٌيشد تا دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ ٞش تشوية تذػت آیذ 

 آزهایش تراکن استاًذارد رٍی خاک خالض -3-1 

ٚصٖ ٔخلٛف خـه  –سطٛتت  آصٔایؾ ٔٛسد ٘ظش سٚی خان خاِق )تذٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ افضٚد٘ی( ا٘جاْ ؿذٜ ٚ ٔٙحٙی دسكذ 

 .تا تٛجٝ تٝ تٛكيٝ ی اػتا٘ذاسد ایٗ آصٔایؾ ػٝ ٔشتثٝ تىشاس ٚ ٘تایج تٝ كٛست ٔياٍ٘يٗ تياٖ ؿذٜ اػت( آٔذٜ اػت. 3آٖ دس ؿىُ )
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 ٍزى هخظَص خشک ًوًَِ خالض –( ًوَدار درطذ رطَبت 3شکل )

  ( آٚسدٜ ؿذٜ اػت.3دس جذَٚ ) خاِقٕٞچٙيٗ ٘تایج ػٝ آصٔایؾ تشاوٓ تش سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ خان 
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 خالضخاک ًوًَِ رٍی  ( ًتایج آزهایش تراکن 3جذٍل )

 آصٔایؾ اَٚ

 75/14 دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ

 70/1 (gr/cm³خـه ) ٔخلٛفحذاوثش ٚصٖ 

 آصٔایؾ دْٚ
 85/14 دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ

 73/1 (gr/cm³خـه ) حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف

 آصٔایؾ ػْٛ
 10/15 دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ

 58/1 (gr/cm³خـه ) حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف

 ٔياٍ٘يٗ ػٝ آصٔایؾ
 90/14 دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ

 67/1 (gr/cm³خـه ) حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف

 

 آزهایش تراکن استاًذارد رٍی ًوًَِ خاک ّای هسلح با گریذّای هربعی شکل -3-2

پغ اص آٔادٜ وشدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٚ ٔخّٛط وشدٖ ٌشیذ ؿثىٝ ؿذٜ ٔشتؼی ؿىُ تا خان الصْ اػت وٝ ٔيضاٖ دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ ٚ 

ای ٔشتؼی ؿىُ تا خان سا تٝ دػت آٚسیٓ. ٘تایج آصٔایؾ تشاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ خان ٞای ٔؼّح تا ٌشیذٞ خـه ٚصٖ ٔخلٛف

 دسكذٞای ٚص٘ی ٔتفاٚت اضافٝ ؿذٜ تٝ خان دس ادأٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػت.

 هیلی هتری 6آزهایش تراکن استاًذارد رٍی ًوًَِ خاک ّای هسلح با گریذّای  3-2-1

، 75/0، 5/0ٔيّی ٔتشی تا دسكذٞای ٚص٘ی  6٘تایج آصٔایؾ تشاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ خان ٔؼّح تا ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ   8تا4ؿىُ ٞای 

 دسكذ ٚص٘ی خان سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ. 2ٚ  5/1، 1

15.12; 1.59 
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 ری بِ خاکهیلی هت 6% ٍزًی گریذ هربعی شکل 5/0(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 4 )شکل
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 وتری بِ خاکهیلی 6گریذ هربعی شکل % ٍزًی 75/0(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 5شکل )

 

 

 هتری بِ خاکهیلی  6% ٍزًی گریذ هربعی شکل 1(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 6شکل )

 

 

 هیلی هتری بِ خاک 6% ٍزًی گریذ هربعی شکل 5/1(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 7شکل )



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 
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 هتری بِ خاک هیلی 6% ٍزًی گریذ هربعی شکل 2(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 8شکل )

تا تٛجٝ تٝ ٕ٘ٛداسٞا ٔـخق اػت وٝ تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞا تٝ خان دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ افضایؾ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف 

 خـه خان واٞؾ ٔی یاتذ.

 هیلی هتری 11آزهایش تراکن استاًذارد رٍی ًوًَِ خاک ّای هسلح با گریذّای  3-2-2

ٔيّی ٔتشی تا دسكذٞای ٚص٘ی  11خان ٔؼّح تا افضٚدٖ ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ ٘تایج آصٔایؾ تشاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ   13تا 9ؿىُ ٞای 

 دسكذ ٚص٘ی خان سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ. 2ٚ  5/1، 1، 75/0، 5/0

 

 هیلی هتری بِ خاک 11% ٍزًی گریذ هربعی شکل 5/0(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 9شکل )

 

 وتری بِ خاکهیلی 11% ٍزًی گریذ هربعی شکل 75/0(ًوَداردرطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 10شکل )



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 
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 هیلی هتری بِ خاک 11% ٍزًی گریذ هربعی شکل 1(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 11شکل )

 

 

 هیلی هتری بِ خاک 11% ٍزًی گریذ هربعی شکل 5/1ًوَداردرطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى (12)شکل 

 

 

 اکهیلی هتری بِ خ 11% ٍزًی گریذ هربعی شکل 2ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى (13شکل )

ٔيّيٕتشی ٘يضٔـخق اػت وٝ تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞا تٝ  11ٔيّيٕتشی، تا افضٚدٖ ٌشیذٞای  6ٔا٘ٙذ افضٚدٖ ٌشیذٞای 

 خان دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ وٕی  افضایؾ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان واٞؾ ٔی یاتذ.



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 
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 هیلی هتری 16آزهایش تراکن استاًذارد رٍی ًوًَِ خاک ّای هسلح با گریذّای  3-2-3

ٔيّی ٔتشی تا دسكذٞای  16٘تایج آصٔایؾ تشاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ خان ٔؼّح تا افضٚدٖ ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ  18تا  14ؿىُ ٞای 

 دسكذ ٚص٘ی خان سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ. 2ٚ  5/1، 1، 75/0، 5/0ٚص٘ی 

 

 هیلی هتری بِ خاک 16گریذ هربعی شکل% ٍزًی 5/0(ًوَداردرطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 14شکل )

 

 

 وتری بِ خاکهیلی 16% ٍزًی گریذهربعی شکل 75/0ًوَداردرطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى (15)شکل 

 

 

 هیلی هتری بِ خاک 16ٍزًی گریذ هربعی شکل % 1(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 16شکل )



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 

 
 

1  
 

 

 وتری بِ خاکهیلی 16% ٍزًی گریذ هربعی شکل 5/1(ًوَداردرطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 17شکل )

 

 

 هیلی هتری بِ خاک 16% ٍزًی گریذ هربعی شکل 2(ًوَدار درطذ رطَبت در برابر ٍزى هخظَص خشک با افسٍدى 18شکل )

ٔا٘ٙذ دٚ حاِت لثُ ٘يض تا تٛجٝ تٝ ٕ٘ٛداسٞا ٔـخق اػت وٝ تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞا تٝ خان دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ 

 افضایؾ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان واٞؾ ٔی یاتذ.

 هقایسِ ًتایج آزهایش تراکن -4

تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ ٚصٖ ٔخلٛف خـه حذاوثش ٕٞاٖ طٛس وٝ دس ٕ٘ٛداسٞا ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد 

واٞؾ ٔی یاتذ ٚ ٔيضاٖ دسكذ سطٛتت  وٕی افضایؾ ٔی یاتذ. ٞش چٝ دسكذ ٌشیذٞای تٝ واس سفتٝ تيـتش تاؿذ، واٞؾ ٚصٖ 

ی تغييشات تٝ تشسػ ( 20ٚ ) (19) ؿىُ ٔخلٛف خـه حذاوثش ٚ افضایؾ ٔيضاٖ دسكذ سطٛتت تيـتش  ٔی ؿٛد. ٕ٘ٛداسٞای

دس دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ ٚ ٚصٖ ٔخلٛف خـه حذاوثش تا اػتفادٜ اص افضٚدٖ ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ دس ا٘ذاصٜ ٞای ٔتفاٚت  دس 

ٔيضاٖ تغييشات دسكذ سطٛتت تٟيٙٝ تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞای ٔشتؼی  4دسكذ ٚص٘ی ٔختّف ٔی پشداصد. ٕٞچٙيٗ جذَٚ 

ٔخلٛف خـه حذاوثش خان تا افضایؾ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ سا دس ٔيضاٖ تغييشات ٚصٖ   5ؿىُ ٚ  جذَٚ 

 ٔی دٞذ. حاِت ٞای ٔختّف ٘ـاٖ



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 
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 ًوَدار درطذ گریذ هَرد استفادُ در خاک در برابر درطذ رطَبت ( 19)شکل
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 خاک در برابر ٍزى هخظَص خشک خاک( ًوَدار درطذ گریذ هَرد استفادُ در 20شکل)

 

 ( هیساى تغییرات درطذ رطَبت بْیٌِ با افسایش درطذ ٍزًی گریذّای هربعی شکل 4جذٍل )

 ق% سطٛتت خان خاِ

 ٔی تاؿذ 9/14تشاتش تا 

 % سطٛتت

 16ٌشیذٞای             % ٚص٘ی ٌشیذ

 ٔيّی ٔتشی

  11ٌشیذٞای           

 ٔيّی ٔتشی

  6ٌشیذ ٞای            

 ٔيّی ٔتشی

18/15 15/15 12/15 5/0 

41/15 38/15 35/15 75/0 

64/15 61/15 58/15 1 

78/15 75/15 71/15 5/1 

10/16 98/15 95/15 2 



  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 

 
 

12 
 

 ( هیساى تغییرات ٍزى هخظَص خشک حذاکثر خاک با افسایش درطذ ٍزًی گریذّای هربعی شکل 5جذٍل )

خـه  فٛلٚصٖ ٔخ

تشاتش تا  قخان خاِ

 ٔی تاؿذ   67/1

 خـه خان فٛلٚصٖ ٔخ
 % ٚص٘ی ٌشیذ

 ٔيّی ٔتشی   6ٌشیذ   ٔيّی ٔتشی 11ٌشیذ  ٔيّی ٔتشی  16ٌشیذ 

56/1 57/1 59/1 5/0 

48/1 49/1 51/1 75/0 

40/1 41/1 43/1 1 

30/1 32/1 34/1 5/1 

21/1 23/1 25/1 2 

 

 ًتایج -5

دس خان   21/1دس حاِت خاِق تٝ  67/1جذاَٚ ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان اص تا اػتفادٜ اص ٕ٘ٛداسٞا  ٚ 

تٛاٖ  تٝ جایٍضیٙی ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ وٝ  ٚصٖ دسكذ ٚص٘ی ٌشیذ واٞؾ  یافتٝ  وٝ ػّت آٖ سا  ٔي 2ٔؼّح ؿذٜ تا  

تشٞؼتٙذ جای خٛدؿاٖ سا تٝ ٔخلٛف وٕی داس٘ذ ٘ؼثت تٝ دا٘ٝ ٞای خان ٘ؼثت داد. صیشا دا٘ٝ ٞای خان وٝ ػٍٙيٗ 

 1/16دس حاِت  خاِق تٝ 9/14. اص طشفی دیٍش دسكذ سطٛتت  تٟيٙٝ اص ٌشیذٞای ٔشتؼی ؿىُ وٝ ػثه تش ٞؼتٙذ   ٔی دٞٙذ

. افضایؾ اِٚيٝ ٌشیذ دس خان تاػث افضایؾ ٔيضاٖ وٕی دس سطٛتت افضایؾ یافتٝ اػتدسكذ ٚص٘ی ٌشیذ  2دسحاِت ٔؼّح تا 

ٔؼاِٝ تٝ خاطش دسیافت وٕی سطٛتت  تٛػط ٌشیذٞا ٔی تاؿذ، ِٚی اص آ٘جا وٝ ایٗ اِياف ٔيضاٖ وٕی   تٟيٙٝ ٔی ؿٛد  وٝ ایٗ

سطٛتت جزب ٔی وٙٙذ،  تٝ ػّت ایٗ وٝ ٞيذسٚفٛب ٞؼتٙذ ایٗ افضایؾ صیاد ٕ٘ی تاؿذ.تٝ طٛس وّی ٔی تٛاٖ ٌفت چٖٛ دس دٚ 

سطٛتت  كشف ٔحيط تش ؿٛ٘ذٌی ٌشیذ ٔی ٌشدد ِٚی تا ٔحيط غيش ٕٞؼاٖ) خان ٚ ٌشیذ( ٔمذاسی سطٛتت لشاس ٔی ٌيشد، ایٗ 

تٛجٝ تٝ ایٗ وٝ ٌشیذٞا آب ٌشیض ٞؼتٙذ جزب سطٛتت ٘ذاؿتٝ ِيىٗ ٔمذاس وٕی افضایؾ سطٛتت سا تا افضایؾ ٌشیذ خٛاٞيٓ 

 داؿت، ایٗ دس حاِی اػت وٝ ٔٛادی ٔا٘ٙذ خاوؼتش ٚ ػيٕاٖ ٚ آٞه تٝ ػّت جزب آب، تا افضایؾ ایٗ ٔٛاد دس خان سطٛتت

 افضایؾ تيـتشی پيذا خٛاٞذ وشد.

 ٔٙاتغ: -6
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 .تٟشاٖ ی،دا٘ـٍاٞ ٔشوض ٘ـش,یاصدٞٓ,سٚػاصی ساٜ ,چاج 1384 .طثاطثایی ,أيش ٔحٕذ. ]2[
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  کاًَى سراسری اًجوي ّای طٌفی هٌْذساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 

 
 

13 
 

 اِٚيٗ "ضایؼاتی آٞٗ پٛدس افضٚدٖ تا سػی خاوٟای تثثيت تشسػی "1389پٛس، ػّيشضا. ٟٔياس . ٔشدٚخ ، ػشتا٘ی ٔاصیاس.  ،فش صاٞذی]5[

 ٔاص٘ذساٖ تاتّؼش. ، 1389 طئٛتىٙيه آرس -صِضِٝ – ػاصٜ ّٔی ٕٞایؾ

[6] Aggarwal,P, Sharma,B" Application of Jute Fiber in the Improvement of Subgrade Characteristics" . ACEE 

International Journal on Transportation and Urban Development, 2011 1 (1), pp.3. 

[7] Prabakara J, Sridhar R.2002" Effect of random inclusion of sisal fiber on strength behavior of soil". 

Construct Build Mater 2002;16:123–31. 

[8] Ravishankar U, Raghavan S. 2004" Coir stabilised lateritic soil for pavements". In: Indian geotech conf, 

Ahmedabad, India; 

  


