نشریه علمی

29/3/6 :تاریخ دریافت مقاله
29/7/92 :تاریخ تصویب نهایی
http://jerce.srttu.edu :پایگاه نشریه

پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران
64  الی57  صص،1313 بهار و تابستان،1  شماره،1 جلد

تأثیر انذازه ررات خاک و اتعاد چشمههای شئوگریذ تر انذرکنش
شئوگریذ-خاک
2

* و مهرداد اتفاق1محمودرضا عثذی

 داًـگاُ كٌؼتی خَاخِ ًلیش الذیي عَػی، داًـکذُ هٌْذػی ػوشاى، دانشیار1
 داًـگاُ كٌؼتی خَاخِ ًلیش الذیي عَػی، داًـکذُ ػوشاى، کارشناس ارشذ خاک و پی2
abdi@kntu.ac.ir
. ًَع طئَگشیذ تا خٌغ یکؼاى ٍ اتؼاد چـوِّای هختلف اًدام گشدیذُ اػت4 ٍ ًِ ًَع خاک دسؿتدا3  دس ایي تحقیق آصهایؾّا تا اػتفادُ اص:چکیذه
آصهایؾّا تا اػتفادُ اص دػتگاُ تشؽ هؼتقین هقیاع تضسگ اًدام ؿذ ٍ هیضاى افضایؾ هقاٍهت تشؿی ًؼثت تِ خاک غیشهؼلح اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ هَسد
 ّوچٌیي تشای ّش. ًتایح تشسػیّا ًـاى هی دّذ کِ تشای ّش خاک تا داًِ تٌذی هـخق یک چـوِ تا اًذاصُ تْیٌِ ٍخَد داسد.هقایؼِ قشاس گشفتِ اػت
 تغییشات ضشیة اتلال دس تواهیحاالت.خاک دس یک ًؼثت هٌافز هـخق هقاٍهت تشؿی افضایؾ تیـتشی ًؼثت تِ ػایش ًؼثت هٌافز داؿتِ اػت
.تشسػی ؿذ ٍ هقادیش حذاکثش ٍ حذاقل ایي ضشیة تشای ّش ًوًَِ خاک تِدػت آهذ کِ تیاًگش قَیتشیي ٍ ضؼیفتشیي پیًَذ خاک تا طئَگشیذ هشتَعِ اػت

. خاک هؼلح، اًذاصُ رسات، ضشیة اتلال، هقاٍهت تشؿی، طئَگشیذ:کلمات کلیذی

The Effect of Soil Particle Size and Reinforcement Aperture Size
on the Soil–Geogrid Interaction
M. Abdi and M. Etefagh
Abstract: In the current research, three coarse grained soils and four geo-grids of the same material but of
different aperture size have been used. Experiments have been conducted using large direct shear box. Results
have been employed to assess the effects of grain and aperture size on the shear strength of reinforced soils and
comparing these results with the shear strength of unreinforced soils. The obtained results show that for a soil
with a specific grain size distribution, there is a geo-grid with a specific aperture size which produces the
maximum increase in shear strength. In addition, for each particular soil there is a specific aperture ratio that
results in the highest shear strength. The maximum and the minimum interaction coefficients for all samples
have been determined, which is an indication of the best and the worst soil–geogrid interaction.
Keywords: Geo-Grid, Shear Strength, Interaction Coefficient, Dimension, Reinforced Soil.
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هحوَدسضا ػثذی ٍ ّوکاس

 -1مقدمه
خاک هؼلح ،سٍؽ ًؼثتاً خذیذی اػت کِ ًخؼتیي تاس
تَػظ ٌّشی ٍیذال ،هٌْذع فشاًؼَی دس ػال  1963اتذاع
ؿذ .دیَاس حایل ًخؼتیي ًوًَِ خاک هؼلح تَد کِ دس ػال
 1965دس فشاًؼِ تٌا ؿذ ٍ پغ اص آى دس ػالّای -69
 1968اخشای یک پشٍطُ عَالًی دیَاسّای حایل تش سٍی
ؿیةّای ًاپایذاس دس خٌَب فشاًؼِ ،فشكت اًدام
تشسػیّای تحقیقاتی ٍ پیـشفتّای فٌی سا فشاّن ًوَد.
خاک هؼلح هدوَػِ ای اص خاکشیض ( ًَع خاک آى هؼوَالً
داًِ ای اػت) ،ػٌاكش هؼلح کٌٌذُ ( تِ كَست تؼوِ،
هیلگشد ،ؿثکِ ٍ غیشُ) ٍ اخضای پَػتِ هیتاؿذ .ػٌاكش
هؼلح کٌٌذُ تِ گًَِای دس خاکشیض خای دادُ هیؿًَذ کِ
هٌدش تِ کاّؾ کشًؾ کــی حاكلِ ؿًَذ .خاکّای
داًِ ای ػوَهاً دستشاتش فـاس هقاٍم ّؼتٌذ؛ اها دس هقاتل
کـؾ ضؼیف هیتاؿٌذ .دس خاک هؼلح ٍخَد ػٌاكش هؼلح
کٌٌذُ دسخْت کشًؾ کــی تاػث تْثَد سفتاس خاک
هیؿَد.
دس چٌذ دِّ اخیش خلَكاً تؼذ اص ػال  1940اػتفادُ اص
هَاد هلٌَػی ًیض هؼوَل ؿذُ کِ هؼشٍفتشیي آًْا هَاد
پلیوشی اػت .اهشٍصُ گشٍّی اص هلالح کِ اص پلیوشّا ػاختِ
ؿذُ ٍ دس هٌْذػی ػوشاى تِکاس هیسًٍذ؛ اكغالحاً
طئَػٌتٌیکّا ًاهیذُ هیؿًَذ .طئَ تِ هؼٌای صهیي ٍ قؼوت
دٍم یؼٌی ػٌتتیک تِ ایي دلیل اًتخاب ؿذُ کِ اغلة ایي
هَاد ػاختِ دػت تـش ٍ هلٌَػی هیتاؿٌذ .طئَػٌتتیکّا
دس هٌْذػی ػوشاى ،صهیي ؿٌاػی ،هؼذى ٍ هحیظ صیؼت
تیـتشیي کاستشد سا داسًذ ٍ اغلة تِ ّوشاُ خاک ٍ ػٌگ تِ
کاس هیسًٍذ تا خلَكیات آى سا اكالح ًوایٌذ .تشای هثال
تَػظ طئَػٌتتیکّا هی تَاى ظشفیت تاستشی خاک ٍ
قاتلیت صّکـی آى سا تقَیت ًوَد].[1
 -2مروری بر پیشینه موضوع
دس صهیٌِ تؼلیح خاک تا طئَػٌتتیک ،هحققاى اثش
پاساهتشّای هختلف سا سٍی سفتاس خاک تشسػی ًوَدُاًذ .ایي
پاساهتشّا ؿاهل داًِ تٌذی ،تٌؾ ّای قائن ،داًؼیتِ ،تشاکن،
هقاٍهت طئَػٌتتیکّا ،ؿکل ٍ اًذاصُ حفشات آًْا هیتاؿذ.
دس ایي صهیٌِ دٍ آصهایؾ اكلی تشؽ هؼتقین ٍ آصهایؾ
تیشٍى کـؾ ٍخَد داسدّ ٍ Jewell .وکاساى دس 1985
هغالؼاتی دس صهیٌِ اًذسکٌؾ تیي خاک ٍ طئَگشیذ اًدام
دادُ اًذ .دس ایي تحقیق هقاٍهت لغضؿی هؼتقین اًذسکٌؾ
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خاک ٍ طئَگشیذ تلَست هدوَػِ ای اص ػغح هـتشک خاک
ٍ طئَگشیذ تِ ػالٍُ خَد خاک دس دسٍى حفشات طئَگشیذ
تیاى ؿذُ اػت]ّ ٍ Chi-Nan Liu .[2وکاساى دس ػال
 2009اًذسکٌؾ هاػِ ٍ طئَگشیذ سا دس حالت تشؽ هؼتقین
اسصیاتی کشدًذ ،کِ ًتایح خاهؼی دستاسُ تشؽ هؼتقین تا دس
ًظش گشفتي ًَاس ّای ػشضی طئَگشیذ تِدػت آهذً .تایح آًْا
ًـاى داد کِ هقاٍهت تشؿی ًاؿی اص اًذسکٌؾ هاػِ
طئَگشیذ تحت تشؽ هؼتقین تِعَس قاتل تَخْی اص هقاٍهت
تشؿی ًاؿی اص اًذسکٌؾ هاػِ طئَتکؼتایل تیـتش اػت .آًْا
دسیافتٌذ کِ اًذسکٌؾ خاک تا طئَػٌتتیک ؿاهل 3
هکاًیؼن اػت کِ ػثاستٌذ اص ]:[3
 -1هقاٍهت تشؿی تیي خاک ٍ طئَػٌتتیک
 -2هقاٍهت تشؿی داخلی خاک (داخل چـوِّا)
 -3هقاٍهت غیش فؼال ًَاسّای ػشضی.
ػثذی ٍ ّوکاساى دس ػال  2010خْت تشسػی تاثیش هقذاس
هقاٍهت کــی طئَگشیذ دس هقاٍهت تشؿی ػغحی تواع
ػِ ًَع طئَگشیذ سا تا هقاٍهتّای هتفاٍت دس آصهایؾ
اػتفادُ کشدًذً .تایح آصهایـات ًـاى داد کِ تؼیح کاهل
هقاٍهت طئَگشیذ تؼتگی تِ هقذاس فـاس قائن داسد .هقاٍهت
طئَگشیذی کِ هقاٍهت کــی کوتشی داسد دس فـاسّای
پاییي ٍ طئَگشیذی کِ هقاٍهت کــی تیـتشی داؿتِ تاؿذ
دس فـاسّای قائن تاالتش تیـتش تؼیح ؿذُاًذ ].[4
 -3مطالعات آزمایشگاهی
خاک هَسد اػتفادُ دس ایي آصهایؾ اص ًَع دسؿت داًِ ٍ تا
ػِ داًِتٌذی هتفاٍت تَدُ اػت .تَصیغ داًِ تٌذی خاک ّا
تِ سٍؽ الک کشدى ) ٍ (Seive Analysisتش اػاع
ضَاتظ اػتاًذاسد  ASTM D422-63تؼییي ؿذٍ ،
هٌحٌیّای هشتَط دس ؿکل  ٍ 1هـخلات داًِتٌذی آًْا
دس خذٍل  1اسائِ ؿذُ اػت.
دس ایي تحقیق اص ًَ 5ع طئَگشیذ تا اًذاصُ ؿثکِّای هتفاٍت
ٍ اص خٌغ پلی اتیلي اػتفادُ گشدیذُ کِ دس ؿکل  2تلَیش
طئَگشیذّا ٍ دس خذٍل  2هـخلات اسائِ ؿذُ تَػظ ؿشکت
ػاصًذُ اسائِ ؿذُ اػت .تشای تْیِ ًوًَِّا خاکّا دس 4
الیِ دس خؼثِ دػتگاُ تشؽ هؼتقین هتشاکن ٍ طئَگشیذ
هشتَعِ دس تیي دٍ خؼثِ قشاسگش فتِ اػت .دس اًدام
اصهایؾّا اص تٌؾّای قائن  150 ٍ 100 ،50کیلَ پاػکال ٍ
ػشػت اػوال ًیشٍی تشؿی  1هیلیهتش تشدقیقِ اػتفادُ ؿذ
ٍ آصهایؾّا تِكَست کٌتشل کشًؾ اًدام ؿذًذ.
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شکل  : 1خاکهای مورد استفاده تا دانهتنذی ریس ،متوسط و درشت
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 -4ارائه نتایج
هٌحٌی ّای تٌؾ تشؿی – خاتدایی افقی حاكل اص اًدام
آصهایؾّا تحت تٌؾّای قائن هختلف تشای خاکّای
سیضداًِ ،هتَػظ ٍ دسؿتداًِ تِ تشتیة دس ؿکلّای ٍ 4 ،3
ً 5ـاى دادُ ؿذُ اػت .ؿکل کلی هٌحٌیّا ّواًٌذ
هٌحٌی تٌؾ تشؿی -خاتدایی افقی هاػِ هتشاکن اػت .دس
کشًؾّای کَچک ،تٌؾ تشؿی تِ ؿذت افضایؾ یافتِ ٍ
پغ اص سػیذى تِ تٌؾ تشؿی حذاکثش ٍ ؿکؼت ًوًَِّا تا
افضایؾ کشًؾ ،تٌؾ تشؿی کاّؾ هی یاتذ .تا تَخِ تِ
ؿکلّای هزکَس تِ ٍضَح هـاّذُ هیؿَد کِ هؼلح

اًذاصُ چـوِ)(mm
هقاٍهت کــی ⁄
ضخاهت)(mm

ًوَدى ًوًَِّا تاػث افضایؾ هقاٍهت تشؿی گشدیذُ اػت.
دس هٌحٌی تٌؾ تشؿی -خاتدایی افقی هؼلح ٍ غیش هؼلح
خاک  1دس ّوِ حاالت تٌؾّای تشؿی دس کشًؾ 25
هیلیهتش تِ هقذاس ثاتتی (تٌؾ ًْایی) هیسػٌذّ .وچٌیي
هالحظِ هیؿَد کِ دس ایي خاک طئَگشیذ CE161
تیـتشیي هقاٍهت تشؿی سا ایداد کشدُ اػت .تا تَخِ تِ سیض
تَدى رسات خاک  ٍ 1ایٌکِ طئَگشیذ هزکَس کَچک تشیي
چـوِ سا دس تیي طئَگشیذّای تکاس سفتِ داسد ،تِ ًظش هیشػذ
کِ رسات خاک  1دس چـوِّایی تا ایي اًذاصُ ،تْتشیي قفل
ٍ تؼت سا تا ّن ایداد کشدُ ٍ قَی تشیي اًذسکٌؾ سا تا
طئَگشیذ هزکَس داؿتِ اًذ.
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ؿکل  4هٌحٌیّای تٌؾ تشؿی – خاتدایی افقی ًوًَِّای
هؼلح ٍ غیشهؼلح خاک  2سا ًـاى هیدّذ .هالحظِ
هیؿَد کِ دس ایي ًوًَِّا ًیض ّواًٌذ ًوًَِّای خاک  1تا
افضایؾ تٌؾ قائن ،ؿاّذ افضایؾ قاتل هالحظِای دس تٌؾ
تشؿی ّؼتین .تیـتشیي هقاٍهت تشؿی تَػظ ًوًَِ خاک
 2هؼلح ؿذُ تا طئَگشیذ  CE131تِ ًوایؾ گزاؿتِ ؿذُ
اػتّ .واًٌذ خاک  1تا افضایؾ تٌؾ قائن ،اختالف تیي

تٌؾّای ًْایی ٍ تٌؾ حذاکثش تیـتش هیگشدد .تغَسیکِ
دس تٌؾ  50کیلَ پاػکال اختالف تیي تٌؾّای حذاکثش ٍ
ًْایی کن تَدٍُ ،لی دس تٌؾ  150کیلَپاػکال پغ اص تٌؾ
حذاکثش ،هقاٍهت تشؿی کاّؾ چـوگیشی دس حذٍد 50
الی  60کیلَپاػکال داسد کِ ًـاى دٌّذُ سفتاس ًشم
ؿًَذگی اػت.
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ؿکل  5هٌحٌیّای تٌؾ تشؿی – خاتدایی افقی سا تشای
ًوًَِّای هؼلح ٍ غیش هؼلح خاک ً 3ـاى هی دّذ.
ّواًٌذ ًوًَِّای خاک  2 ٍ 1تا افضایؾ تٌؾ تشؿی
هقاٍهت تشؿی افضایؾ هی یاتذ ٍ هقادیش تٌؾ تشؿی دس
تغییش ؿکلّای کن تا ؿیة تٌذ افضایؾ یافتِ ٍ پغ اص
سػیذى تِ تٌؾ تشؿی حذاکثش هقذاس تٌؾ سٍ تِ کاّؾ
گزاؿتِ ٍ دس تٌؾ ًْایی ثاتت هیگشدد .تا تَخِ تِ ًوَداسّا
هـاّذُ هیؿَد کِ حذاکثش تٌؾ تشؿی ًوًَِّای خاک 3
تِ كَست غیش هؼلح تِ اػتثٌای طئَگشیذ  ،CE153تحت
تٌؾّای قائن هَسد هغالؼِ اص ًوًَِّای هؼلح ایي خاک
تیـتش تَدُ اػت .ایي تذاى هؼٌی اػت کِ تحت ؿشایظ
تشؽ هؼتقین تا افضایؾ اًذاصُ رسات ًقؾ هؼلح کٌٌذُ
طئَگشیذ تؼیاس کن ٍ حتی هٌفی تَدُ اػت ،چشا کِ تاػث
کاّؾ تٌؾّای تشؿی حذاکثش ؿذُ اػتً .کتِ هْن دیگش
ایي اػت کِ دس ًوًَِّای خاک  3تِ كَست هؼلح ٍ غیش
هؼلحً ،قاط حذاکثش تٌؾّای تشؿی ٍ ػپغ کاّؾ ؿذیذ
دس ایي پاساهتشّا هـاّذُ ًویؿَد .تحت تٌؾ قائن 50
کیلَپاػکال ،تٌؾ تشؿی حذاکثش تواهیًوًَِّا تِ كَست

هؼلح ٍ غیشهؼلح ،اختالف ًؼثتاً کویداسًذ ٍ تا افضایؾ
هیضاى تٌؾ قائن تِ  150 ٍ 100کیلَپاػکال ایي تفاٍتّا
هـَْدتش گشدیذُ اػت .ایي سفتاس تیاًگش آى اػت کِ تحت
تٌؾّای قائن کن ،اًذسکٌؾ تیي طئَگشیذ ٍ رسات خاک
تغَس هَثش ایداد ًـذُ ٍ طئَگشیذّا ًقؾ چٌذاًی دس سفتاس
هلالح کاهپَصیت ایفا ًویکٌذ .تا افضایؾ تٌؾ قائن رسات
خاک ٍ طئَگشیذ تْتش تا یکذیگش اًذسکٌؾ داؿتِ ٍ تاػث
افضایؾ قاتل هالحظِتشی دس تٌؾّای تشؿی ؿذُ اًذ.
دس خاک  3طئَگشیذ  CE153تیـتشیي هقاٍهت تشؿی سا
ایداد کشدُاػت .ػایش طئَگشیذّا تا اتؼاد چـوِ تضسگتش ٍ
کَچکتش اثش کن ٍ حتی هٌفی سٍی هقاٍهت تشؿی خاک
داؿتِ اًذ .ایي عَس تِ ًظش هی سػذ کِ رسات خاک  3کِ
ؿٌی ّؼتٌذ تشای قفل ٍ تؼت قَی ٍ اًذسکٌؾ حذاکثش تا
طئَگشیذ ًیاصهٌذ هیضاى فضای دسٍى چـوِ ای خاف
ّؼتٌذ ،تغَسیکِ کِ دس هیضاى فضای تیـتش ٍ کوتش اص آى،
قفل ٍ تؼت قَی ٍ اًذس کٌؾ حذاکثش تا طئَگشیذ سخ
ًویذّذ.
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ًـشیِ ػلوی پظٍّؾّای تدشتی دس هٌْذػی ػوشاى ،خلذ  ،1ؿواسُ  ،1تْاس ٍ تاتؼتاى 1393

61

هحوَدسضا ػثذی ٍ ّوکاس

ّ ٍ Tatlisozوکاساى دس ػال  1998پاساهتشی تِ ًام
ضشیة اتلال سا اسائِ ًوَدًذ .ایي پاساهتش اص حاكل تقؼین
هقاٍهت تشؿی خاک – هؼلح کٌٌذُ تِ هقاٍهت تشؿی
خاک -خاک تِ دػت هیآیذ.
() 1
ٍ  φتِ تشتیة چؼثٌذگی تیي
تغَسیکِ ، ، ،
خاک ٍ طئَػٌتتیک ،صاٍیِ اكغکاک تیي خاک ٍ
طئَػٌتتیک ،چؼثٌذگی خاک ،تٌؾ قائن ٍ  φصاٍیِ
اكغکاک داخلی خاک هیتاؿذ .هکاًیضم تشؽ دس ػغح
تواع تشکیثی اص هقاٍهت تشؽ هؼتقین خاک-خاک ٍ
هقاٍهت تشؿی خاک-طئَگشیذ اػت .دس كَستیکِ ضشیة
اتلال کوتش اص  0/5تاؿذ ،تذیي هؼٌی اػت کِ پیًَذ تیي
خاک ٍ طئَػٌتتیک ضؼیف ٍ اگش تیـتش اص  1تاؿذ اتلال
قَی تیي خاک ٍ طئَػٌتتیک حاکن اػت] .[6دس ایي

پظٍّؾ ،هقذاس ایي ضشیة تیي  0/82الی  1/26تِدػت
آهذُ اػت .دس ؿکل  6تغییشات ضشیة اتلال ً 3وًَِ خاک
دس تٌؾّای قائن هختلف ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
دس خاک ( 1ؿکل -6الف) سًٍذ تغییشات ضشیة اتلال اتتذا
افضایـی تَدُ ٍ تا افضایؾ تٌؾ اص  100تِ  150سًٍذ
کاّـی هیؿَد .دس ایي خاک هـاّذُ ؿذ کِ پغ اص
طئَگشیذ  CE161طئَگشیذّای ٍ CE153 ،CE131
 PETقشاس هیگیشًذ ،کِ اتؼاد چـوِ طئَگشیذّای هزکَس
تِ تشتیة اص کَچک تِ تضسگ افضایؾ هییاتٌذ .ػلت ایي اهش
آى اػت کِ تا تضسگتش ؿذى اًذاصُ اتؼاد چـوِّا قفل ٍ
تؼت هٌاػة تیي رسات كَست ًویگیشد .کوتشیي هقادیش
ضشیة اتلال تشای ایي خاک  ٍ 0/94تیـتشیي آى 1/23
هیتاؿذ.
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شکل-6الف :تغییرات ضریة اتصال خاک  1نسثت ته تنشهای قائم  166 ،56و  156کیلو پاسکال
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شکل-6ج :تغییرات ضریة اتصال خاک  3نسثت ته تنشهای قائم  166 ،56و  156کیلو پاسکال

ّواىعَس کِ دس ؿکل -6ب ًـاى داُ ؿذُ ،دس خاک 2
ضشایة اتلال تا افضایؾ تٌؾ قائن کاّؾ یافتِ اػت .ایي
اهش ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ تا افضایؾ تٌؾ قائن پیًَذ
خاک ٍ طئَگشیذ دس ػغح تواع ضؼیفتش ؿذُ ،تِعَسیکِ
دس طئَگشیذ  SQ15Lایي هقذاس تِ کوتش اص یک ()0/93
سػیذُ اػت ،کِ ًـاى دٌّذُ اثش هٌفی ایي طئَگشیذ دس
هقاٍهت تشؿی خاک هؼلح هیتاؿذ .دس ایي خاک کوتشیي
ضشیة اتلال  ٍ 0/93تیـتشیي آى  1/26هیتاؿذ.
دس خاک ّ 3واًٌذ خاک  2ضشایة اتلال تا افضایؾ تٌؾ
قائن کاّؾ هییاتٌذ (ؿکل  -6ج) .ایي اهش ًـاى دٌّذُ ایي

PET

ce153

CE131

اػت کِ تا افضایؾ تٌؾ قائن پیًَذ خاک ٍ طئَگشیذ دس
ػغح تواع ضؼیفتش ؿذُ اػت .تا تَخِ تِ ؿکل  -7-5ج
دس هییاتین دس تواهیطئَگشیذّا تِ غیش اص  CE153هقادیش
ضشیة اتلال دس تٌؾ  150 ٍ 100کیلَ پاػکال ،کوتش اص
یک  1هیتاؿذ کِ ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ افضایؾ تٌؾ
ٍ تؼلیح ،اثش هٌفی سٍی هقاٍهت تشؿی داؿتِ اػت.
ّوچٌیي هـاّذُ هیؿَد کِ طئَگشیذّای ٍ SQ15L
 CE161کِ اًذاصُ اتؼاد چـوِّای آًْا اص اًذاصُ هتَػظ
رسات کوتش هیتاؿذ ،کوتشیي هقادیش ضشیة اتلال سا داسًذ.
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تغَس کلی هیتَاى گفت کِ هقادیش ضشیة اتلال دس خاک 3
اص ّش دٍ ًوًَِ خاک قثلی کوتش اػت .ؿایذ ػلت ایي تاؿذ
کِ تا تضسگتش ؿذى رسات خاک ٍ ثاتت هاًذى اتؼاد چـوِ
طئَگشیذّا فضای الصم تشای قفل ٍ تؼت هَثش رسات تا
یکذیگش ٍ دسٍى چـوِّا کاّؾ هییاتذ .تا تشسػی ؿکل 6
هـاّذُ هیؿَد کِ تشای ّش خاک یکی اص طئَگشیذّا ضشیة
اتلال تیـتشی ًؼثت تِ ػایش طئَگشیذّا داؿتِ اػت .ایي
اهش ًـاى دٌّذُ ایي هَضَع اػت کِ اًذسکٌؾ خاک ٍ
طئَگشیذ تْتش اص ػایش ًوًَِّا تَدُ ٍ طئَگشیذ هشتَعِ تشای
آى خاک تا آى اًذاصُ رسات هٌاػةتشیي اًتخاب تشای تؼلیح
هیتاؿذ.
ؿکل  7هقادیش صاٍیِ اًذسکٌؾ سا دس تشاتش ًؼثت هٌافز
(ًؼثت اتؼاد چـوِ طئَگشیذ تِ اًذاصُ هتَػظ رسات خاک)
تشای ً 3وًَِ خاک هؼلح ًـاى هی دّذ .هقادیش صاٍیِّا
تیي  42تا  52دسخِ تَدُ ٍ هقادیش ایي پاساهتش تا افضایؾ
اًذاصُ هتَػظ رسات قذسی افضایؾ ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ
ؿکل طئَگشیذی کِ دس ّش خاک تیـتشیي هقاٍهت تشؿی سا
ایداد کشدُ ،تاالتشیي هقذاس صاٍیِ اًذسکٌؾ خاک -طئَگشیذ
سا ًیض تِ خَد اختلاف دادُ اػت .تِعَسیکِ دس خاک 1
طئَگشیذ  ،CE161دس خاک  2طئَگشیذ  ٍ CE131دس
خاک  ،3طئَگشیذ  CE153تیـتشیي هقادیش صاٍیِ اًذسکٌؾ
سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ .ػلت ایي اهش آى اػت کِ
افضایؾ هیضاى صاٍیِ اًذسکٌؾ ساتغِ هؼتقین تا هقاٍهت
تشؿی خاک داسد.
 -5نتیجهگیری
تغَس کلی هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ اًذاصُ داًِ تٌذی ًؼثت
هؼتقین تا هقاٍهت تشؿی داؿتِ ٍ تا افضایؾ اًذاصُ هتَػظ
رسات هقاٍهت تشؿی ًیض افضایؾ هییاتذ .تٌؾ قائن ًؼثت
هؼتقین تا هقاٍهت تشؿی داؿتِ ٍ تا افضایؾ تٌؾ قائن
هقاٍهت تشؿی ًیض افضایؾ هییاتذ .هـخق ؿذ کِ تشای ّش
داًِ تٌذی یک طئَگشیذ تا اًذاصُ تْیٌِ چـوِ تشای تؼلیح
ٍخَد داسد .تِعَسیکِ دس خاک  1تا اًذاصُ هتَػظ 0/6
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هیلیهتش طئَگشیذ  ،CE161دس خاک  2تا اًذاصُ هتَػظ 2/2
هیلیهتش طئَگشیذ  ٍ CE131دس خاک  3تا اًذاصُ هتَػظ 9
هیلیهتش طئَگشیذ  CE153تیـتشیي هقاٍهت تشؿی سا ایحاد
کشدُ اًذ .هیتَاى گفت تا تضسگ تش ؿذى اًذاصُ هتَػظ
رسات خاک اتؼاد طئَگشیذ تْیٌِ ًیض افضایؾ هییاتذ .ضشیة
اتلال تِدػت آهذُ دس ایي تحقیق ًـاى دٌّذُ پیًَذ قَی
تیي خاک ٍ طئَگشیذ هیتاؿذ .دس ّش ًوًَِ خاک ،طئَگشیذی
کِ تیـتشیي هقذاس هقاٍهت سا ًـاى دادُ ،تیـتشیي ضشیة
اتلال سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت.
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