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ِ قؼوتی اص رسات تـکیل دٌّذُ آى هیتاؿذ ٍ یا تِ ٍاػطِ ًضدیکی ت، خاک ّای تؼیاسی دس طثیؼت ٍجَد داسد کِ ػذین کلشیذ:چکیذه
 تحت تاثیش ایي اهالح قشاس داسًذ؛ اص طشفی ػیواى ًیض تِ دلیل فشاٍاًی ٍ دس دػتشع تَدى اص سایجتشیي سٍؽّای تثثیت خاکّا،هٌاتغ آب ؿَس
ُ ٍ پاساهتشّای تشاکوی خاک اًتخاب ؿذCBR  دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت تاثیش ػذین کلشیذ تِ كَست هحلَل تش سٍی هقاٍهت، اػت
 ًتایج تِدػت آهذُ حاکی.اٍلیِ ٍ ّن چٌیي خاک تثثیت ؿذُ تا ػیواى( تا تَجِ تِ اًتخ اب دسكذّای هتفاٍت ػیواى) هَسد اسصیاتی قشاس گیشد
)اص آى اػت کِ افضٍدى ػذین کلشیذ تِ كَست هحلَل تِ خاک اٍلیِ ٍ ّن چٌیي خاک تثثیت ؿذُ تا ػیواى ( تا تَجِ تِ دسكذّای هختلف
 ّن چٌیي افضٍدى ایي.تاػث افضایؾ ٍصى هخلَف خـک حذا کثش ٍ ّن چٌیي کاّؾ سطَتت تْیٌِ دس هقایؼِ تا حالت اٍلیِ خَد خَاّذ ؿذ
ًَِ ّش دٍ ًَع ًوCBR  تاػث افضایؾ هقاٍهت،ُهحلَل تِ خاک تا تَجِ تِ هیضاى اثشگزاسی هتفاٍت تش سٍی خاک اٍلیِ ٍ خاک تثثیت ؿذ
. تثثیت ؿذُ) خَاّذ ؿذ،ِخاک ( اٍلی

. ػیواى،CBR  هقاٍهت،ُ خاک تثثیت ؿذ، پاساهتشّای تشاکوی، هحلَل ػذین کلشیذ:کلوات کلیذی

In-vitro Evaluation of Effect of Sodium Chloride (NaCl) on CBR
Resistance and Compaction Parameters of Natural Soil and Soil
Stabilized with Cement
A. Negahdar, B. Askari Lasaki* and S. Lotfollahi
Abstract: Since there are plenty soils in the nature that sodium chloride is a part of their constituent materials, or
they are affected by sodium chloride due to the proximity to saline water sources, and on the other hand because
cementation is one the most common methods for soil stabilization due to its availability and abundance, in this
study we have tried to evaluate the effects of sodium chloride in solution form on CBR resistance and
compaction parameters of the initial selected soil as well as soil stabilizing by cement mixes (according to the
proportion of different cement percentages). The obtained results indicate that, adding the sodium chloride in
solution form to the initial soil as well as soil stabilized with cement (considering different percentages) will
increase the maximum dry density and also decreases optimum moisture, compared to its initial state. Also,
adding this solution to the soil will increase the CBR resistance of both types of soil samples (initial and
stabilized) considering the amount of different effectiveness on the initial soil and soil stabilized.
Keywords: Sodium Chloride Solution, Compaction Parameters, Stabilized Soil, CBR, Resistance, Cement
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1393  پاییض ٍ صهؼتاى،2 ُ ؿواس، ػال اٍل،ًـشیِ ػلوی پظٍّؾّای تجشتی دس هٌْذػی ػوشاى

ػلیشضا ًگْذاس ٍ ّوکاساى

 - 1مقدمه
اص جولِ اثشات جاًثی کِ ؿَسی تش سٍی خاکّا هیگزاسد ،هی-
تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ کشد:
 تخشیة خاکذاًِ ٍ کن ؿذى ًفَر پزیشی تِ آب ایجاد ػلِ تِ ػلت تخشیة ػاختواى خاک دس اساضی ؿَسػذیوی
 ایجاد ػیالب دس ٌّگام تاسًذگی تِ ػثة ًفَر کن دس صهیيّای ؿَس ػذیوی[1].
آتیاسی تا آب ؿَس ٍ ؿَس ؿذى تش اثش تاال آهذى ػطح ایؼتایی
آبؿَس ،ػلت اكلی ؿَس ؿذى خاکّا دس تؼیاسی اص ًقاط
جْاى تِ ؿواس هیسٍد] . [2آبّای صیش صهیٌی هیتَاًٌذ داسای
هقذاس صیادی ًوک تاؿٌذ ،تیآًکِ هٌـا آى دسیا تاؿذ .غلظت ٍ
تشکیة آبّای صیشصهیٌی کاهالً تِ ؿشائط طئَؿیویایی هؼیشی
کِ آب ضوي فشآیٌذ ًفَر طی کشدُ تا تِ آب صیشصهیٌی تشػذ،
تؼتگی داسد].[3
اکثش هطالؼات آصهایـگاّی كَست گشفتِ تش سٍی خاک ،هشتَط
تِ تاثیش ؿَسی آب تش سٍی حذٍد اتشتشگ خاک ٍ یا هقاٍهت
تشؿی آى تَدُ کِ اص جولِ کاسّای كَست گشفتِ هشتَط تِ
حذٍد اتشتشگ هیتَاى تِ کاسّای اًجام ؿذُ دس هٌاتغ ]،9 ،5 ،4
 [ 15 ٍ12 ،10اؿاسُ کشد.
اص جولِ کاسّای كَست گشفتِ دس صهیٌِ تاثیش ؿَسی آب تش
سٍی هقاٍهت تشؿی خاک ًیض هی تَاى تِ کاسّای اًجام ؿذُ دس
هٌاتغ ]  [ 14 ٍ13، 11 ،8 ،7 ،6 ،4اؿاسُ کشد.
ّواىطَس کِ دس تاال اؿاسُ ؿذ ،اکثش تحقیقات كَست گشفتِ دس
ایي صهیٌِ هشتَط تِ تشسػی حذٍد اتشتشگ ٍ هقاٍهت تشؿی
خاکّای تحت تاثیش ایي هادُ اػت؛ تٌاتشایي دس ایي هقالِ ػؼی
ؿذ تشای تشسػی تْتش تاثیش ػذین کلشیذ هحلَل تش سٍی خا ک-
ّا ،تِ ػوت پاساهتشّای دیگشی چَى هقاٍهت ّ ٍ CBRن
چٌیي پاساهتشّای تشاکوی ّن تشای خاک اٍلیِ ٍ ّن خاک
تثثیت ؿذُ تا ػیواى تشٍین تا تا اًجام آصهایـات دقیق تِ
ؿٌاخت تْتش سفتاس اثشگزاسی ایي هادُ تش سٍی خاکّا دػت
یاتین.
 -2مصالح مورد استفاده

دلیل اًتخاب ایي ًَع خاک تِ دلیل پتاًؼیل تاالی آى تشای
تثثیت هیتاؿذ .قاتل رکش اػت کِ الی ٍ سع اػتفادُ ؿذُ دس
ایي خاک اص هحَطِ داًـگاُ هحقق اسدتیلی تْیِ ؿذُ ٍ هاػِ
اػتفادُ ؿذُ ًیض اص ًَع هاػِ تادی سد ؿذُ اص الک ًوشُ ٍ 4
هاًذُ تش سٍی الک ًوشُ  200اػت .هـخلات فیضیکی خاک
پایذاس سا هی تَاى دس جذٍل 1هـاّذُ ًوَد.
جذول  :1هشخصات خاک
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17/17
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( )PLحذ خویشی()%

47

) )LLحذ سٍاًی ()%

11

( )PIؿاخق خویشی ()%

2/67

دسكذ هاػِ
دسكذ ػیلت
دسكذ سع

ٍصى هخلَف داًِ ّای جاهذ ()GS

 -2-2سیمان

ػیواى هَسد ًظش اص ًَع ػیواى پشتلٌذ پَصٍالًی اػت کِ اص
ؿشکت آستا اسدتیل تْیِ ؿذُ اػت.
 -3-2سدیم کلرید(  )NaClبا خلوص %99/2

ػذین کلشیذ هَسد اػتفادُ اص ًَع ػذین کلشیذّای سایج دس تاصاس
اػت کِ تِ ػلت ایجاد یکٌَاختی تْتش تْیِ ًوًَِ خاک تِ
كَست هحلَل دس آب اػتفادُ ؿذُ اػت .هیضاى غلظت ػذین
کلشیذ هحلَل 9700 ppmهیتاؿذ.
 -3نحوه ساخت و عمل آوری نمونهها
دس ایي پظٍّؾ تشای تشسػی تاثیش ػذین کلشیذ هحلَل سٍی
پاساهتشّای تشاکوی ٍ هقاٍهت CBRخاک هؼوَلی ٍ خاک
تثثیت ؿذُ تا ػیواىً ،وًَِّای اػتفادُ ؿذُ سا هیتَاى تِ
كَست الگَسیتن ؿکل  1هـاّذُ کشد .الصم تِ رکش اػت کِ
سطَتت اػتفادُ ؿذُ تشای آصهایؾ  CBRطثق تَكیِ
اػتاًذاسد  ASTMدسكذ سطَتت تْیٌِ اػت.

-1-2خاک

خاک هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ تِ كَست دػت خَسدُ تْیِ
ؿذُ اػت .خاک هَسد ًظش دس طثقِ تٌذی یًَیفایذ  MLاػت ٍ
74

-4آزمایشها
 -1-4آزمایش CBR
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تشسػی آصهایـگاّی تاثیش ػذین کلشیذ ....

ایي آصهایؾ طثق اػتاًذاسد  ASTMاًجام ؿذُ کِ ًتایج
ًوَداسّای هشتَط تِ آى سا هیتَاى دس ؿکل  2هـاّذُ ًوَد.
قاتل رکش اػت کِ هثٌای هحاػثات تشای تؼییي ًؼثت تاستشی
کالیفشًیاً 2/5 mm ،فَر ػٌثِ تِ داخل ًوًَِّا هیتاؿذ.
ّوچٌیي تشای تشاکن خاک اػتفادُ ؿذُ دسآصهایؾ  CBRاص
سٍؽ تشاکن اػتاًذاسد ) (D698اػتفادُ ؿذُ اػت .تاتغ خط
تشای ّش هٌحٌی تِدػت آهذُ ٍ ػپغ هقذاس  CBRتشای آب
هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ هحاػثِ گشدیذُ اػت.
ًتایج ٍ ًوَداسّای هشتَط تِ آصهایـات  CBRتشای خاک ٍ %2
ػیواى ّوشاُ تا آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ سا هیتَاى
دس ؿکل  2هـاّذُ ًوَد .تاتغ خط تشای ّش هٌحٌی تِدػت
آهذُ ٍ ػپغ هقذاس  CBRتشای آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین
کلشیذ هحاػثِ گشدیذُ اػت.
ًتاااایج ٍ ًوَداسّاااای هشتاااَط تاااِ آصهایـاااات  CBRتاااشای
خاااک  %4ػاایواى ّوااشاُ تااا آب هؼوااَلی ٍ هحلااَل ػ اذین
کلشیااذ سا هاایتااَاى دس ؿااکل  3هـاااّذُ ًوااَد .تاااتغ خااط
تشای ّش هٌحٌای تاِدػات آهاذ ٍ ػاپغ هقاذاس  CBRتاشای

آب هؼواااَلی ٍ هحلاااَل ػاااذین کلشیاااذ هحاػاااثِ گشدیاااذُ
اػت.
ًتایج ٍ ًوَداسّای هشتَط تِ آصهایـات  CBRتشای خاک ٍ %6
ػیواى ّوشاُ تا آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ سا هیتَاى
دس ؿکل  4هـاّذُ ًوَد .تاتغ خط تشای ّش هٌحٌی تِدػت
آهذ ٍ ػپغ هقذاس  CBRتشای آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین
کلشیذ هحاػثِ ؿذُ اػت.

شکل  :1الگوریتن ساخت و عول آوری

جذول CBR :4آب هعوولی و خاک
ًیشٍ تقؼین تش )%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%2/5

34

2/5

جذول CBR :5هحلول سذین کلریذ و خاک
ًیشٍ تقؼین تش)%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%4/2

57

2/5

شکل  :2نتایج آزهایش  CBRبرای خاک اولیه هوراه با آب
هعوولی و خاک اولیه هوراه با هحلول سذین کلریذ
جذول CBR:6آب هعوولی و %2سیواى وخاک
ًیشٍ تقؼین تش)%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%5/1

70

2/5

جذول CBR :7هحلول سذینکلریذ و  %2سیواى و خاک

ًیشٍ تقؼین تش )%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%9/2

125

2/5

شکل  :3نتایج آزهایش  CBRبرروی خاک  %2+سیواى هوراه با
آب هعوولی و هحلول سذین کلریذ
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جذول CBR :12هحلول سذینکلریذ و  %4سیواى و خاک

ًیشٍ تقؼین تش)%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%15

205

2/5

جذول CBR :13هحلول سذین کلریذ و  %4سیواى و خاک

ًیشٍ تقؼین تش)%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%16/7

227

2/5

شکل :4نتایج آزهایش  CBRبرروی خاک  %4+سیواى هوراه با
آب هعوولی و هحلول سذین کلریذ

جذول  CBR :17هحلول سذینکلریذ و  %6سیواى و خاک

ًیشٍ تقؼین تش)%(1364

ًیشٍ ()N

ًفَر ()mm

%28/3

386

2/5

شکل  :5نتایج آزهایش  CBRبرروی خاک  %6+سیواى هوراه با
آب هعوولی و هحلول سذین کلریذ

 - 2-4نتایج آزمایش CBR

اص تفؼیش ًتایج حاكالاص آصهاایؾ CBRهایتاَاى تاِ ایاي
هَضااَع پاای تااشد کااِ افااضٍدى ػااذین کلشیااذ هحلااَل تااِ
كَست دسكذ سطَتات تْیٌاِ تاِ خااک اٍلیاِ دس هقایؼاِ
تااا افااضٍدى آب هؼوااَلی تااِ آى تاػااث افااضایؾ هقاٍهاات
ّ CBRشچٌذ تِ هیضاى اًاذک هایؿاَد .اهاا افاضٍدى ایاي
هحلَل تِ ّش ػِ ًاَع خاک تثثیات ؿاذُ تاا ػایواى(،%2
 )%6 ٍ %4تاػاااث افاااضایؾ هقاٍهااات  CBRتاااِ هیاااضاى
هحؼاَعتاش ٍ قاتال تَجاِتااشی ًؼاثت تاِ خااک ػااادی
هیؿَد.
دلیل ایي هَضَع سا هیتَاى تِ ػلت افضایؾ ًیشٍی جارتِ
دس تیي رسات خاک تَػط اهالح هَجَد دس آب ٍ ّن چٌیي
تـکیل ػاختاس لختِ ای ًؼثت داد .دلیل تاثیش تیـتش
هحلَل ػذین کلشیذ تش سٍی خاک تثثیت ؿذُ ًؼثت تِ
خاک ػادی سا ّن هیتَاى تِ ایي هَضَع ًؼثت داد کِ
چَى ّن ػیواى ٍ ّن هحلَل ػذین کلشیذ تِ کاّؾ حذ
سٍاًی خاک کوک کشدُ ،دس ًتیجِ ّش دٍ تا یکذیگش ّنػَ
76

ؿذُ ٍ تاثیش تیـتشی تشای ًوًَِّای ّوشاُ تا ػیواى ًؼثت
تِ ًوًَِ خاک ػادی ؿاّذ خَاّین تَد.
- 3-4آزمایش تراکم (پروکتور استاندارد)

ایي آصهایؾ ًیض تا تَجِ تِ ؿشائط  ASTMاًجام ؿذُ کِ
ًتایج ٍ ًوَداسّای هشتَط تِ آىسا هیتَاى دس ؿکل5
هـاّذُ ًوَدّ .وچٌیي آصهایـات تشاکن سٍی خاک اٍلیِ
ّوشاُ تا  %2ػیواى ٍ آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ اًجام
ؿذُ کِ ًتایج آىسا دس ؿکل  6هیتَاى هـاّذُ کشد.
دس اداهِ آصهایـات تشاکن سٍی خاک اٍلیِ ّوشاُ تا  %4ػیواى،
آب هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ اًجام ؿذُ کِ ًتایج آىسا دس
ؿکل  7آهذُ اػت.

آصهایـات تشاکن سٍی خاک اٍلیِ ّوشاُ تا  %6ػیواى ،آب
هؼوَلی ٍ هحلَل ػذین کلشیذ ًیض اًجام ؿذُ کِ ًتایج آى
دس ؿکل  8آهذُ اػت.

ًـشیِ ػلوی پظٍّؾّای تجشتی دس هٌْذػی ػوشاى ،ػال اٍل ،ؿواسُ  ،2پاییض ٍ صهؼتاى 1393

تشسػی آصهایـگاّی تاثیش ػذین کلشیذ ....

شکل :5نتایج آزهایش تراکن بر روی خاک اولیه هوراه با آب هعوولی و هحلول سذین کلریذ

شکل :6نتایج آزهایش تراکن بر روی خاک اولیه  %2+سیواى +آب +هحلول سذین کلریذ
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ػلیشضا ًگْذاس ٍ ّوکاساى

شکل :8نتایج آزهایش تراکن بر روی خاک اولیه  %6+سیواى +آب +هحلول سذین کلریذ

 -4-4نتایج آزمایشهای تراکم

ًتایج حاكل اص آصهایـات تشاکن ًـاى هیدّذ کِ خا ِ
ک
ّوشاُ تا سطَتت ًاؿی اص هحلَل ػذین کلشیذ دس هقایؼِ تا
خاک ّوشاُ تا سطَتت ًاؿی اص آب هؼوَلی ،داسای ٍصى
هخلَف خـک حذاکثش تیـتش ٍ دسكذ سطَتت تْیٌِ
کوتشی اػت؛ اها تشای خاک تثثیت ؿذُ تا ػیواى ّوشاُ تا
سطَتت ًاؿی اص هحلَل ػذین کلشیذ تشای هقادیش دسكذ کن
ػیواى( ،)%4،%2افضایؾ ٍصى هخلَف خـک حذاکثش ٍ
کاّؾ سطَتت تْیٌِ ًؼثت تِ هقادیش دسكذ تاالی
ػیواى( )%6تیـتش هیتاؿذ.
دلیل تاثیش تیـتش هحلَل تش خاک ػادی سا هیتَاى ًاؿی اص
حذ سٍاًی تقشیثاً تاالی خاک اٍلیِ ٍ ّوچٌیي تیـتش ؿذى
ًیشٍی جارتِ تیي رسات خاک تَػط اهالح هَجَد دس آب ٍ
تـکیل ػاختاس لختِای ًؼثت داد ٍ ٍجَد هقادیش تاالی
ػیواى ،تاػث افضایؾ حذاکثش ٍصى هخلَف خـک ٍ
کاّؾ سطَتت تْیٌِ کوتشی ًؼثت تِ دسكذ هقادیش کن
ػیواى هَجَد دس خاک ٍ ّوچٌیي خاک اٍلیِ خَاّذ ؿذ
کِ دلیل آى سا هیتَاى ًاؿی اص تاثیش کوتش هقادیش دسكذ
ػیواى تاال ًؼثت تِ هقادیش دسكذ ػیواى پاییي تش سٍی
کاّؾ حذ سٍاًی خاک داًؼت.
 – 5نتیجهگیری

تثثیت ؿذُ تا ػیواى پشداختِ ؿذ ٍ ًتایج صیش حاكل
گشدیذ:
 .1افضٍدى ػذین کلشیذ هحلَل تِ خاک تاػث افضایؾ
هقاٍهت  CBRخاک اٍلیِ ٍ ّن چٌیي خاک تثثیت ؿذُ
تا ػیواى هیؿَد کِ تِ دلیل ّن ػَ ػول کشدى ػذین
کلشیذ ٍ ػیواى تش سٍی کاّؾ حذ سٍاًی خاک ،ایي افضایؾ
هقاٍهت تشای ًوًَِّای تثثیت ؿذُ ًؼثت تِ خاک اٍلیِ
تیـتش ٍ هحؼَعتش هیتاؿذ.
.2ػذین کلشیذ هحلَل خلَكیات تشاکوی خاک اٍلیِ ٍ
خاک تثثیت ؿذُ سا ًیض دػتخَؽ تغییش هیکٌذ؛ تًِحَی
کِ افضٍدى آى تاػث افضایؾ ٍصى هخلَف خـک حذاکثش
ٍ کاّؾ سطَتت تْیٌِ تشای ّش دٍ ًَع خاک خَاّذ ؿذ کِ
ایي هَضَع تشای خاک طثیؼی تِ ػلت داؿتي حذ سٍاًی
تقشیثاً تاال هحؼَعتش هیتاؿذ.
ّ .3شچقذس هقذاس دسكذ ػیواى افضایؾ یاتذ ،تِ ػلت تاثیش
ػیواى تش سٍی کاّؾ حذ سٍاًی ،افضایؾ ٍصى هخلَف
خـک حذاکثش ٍ کاّؾ سطَتت تْیٌِ (تشای ًوًَِ هخلَط
خاک ٍ ػیواى ٍ هحلَل ػذین کلشیذ) تشای هقادیش دسكذ
کن ػیواى (ً )% 4 ٍ %2ؼثت تِ هقادیش تیـتش ()%6
هحؼَعتش هیتاؿذ.
 .4تیـتش ًتایج تِدػت آهذُ اص ایي پظٍّؾ سا هیتَاى
ًاؿی اص افضایؾ ًیشٍی جارتِ دس تیي رسات خاک تَػط
اهالح هَجَد دس آب ٍ تـکیل ػاختاس لختِای ًؼثت داد.

دس ایي آصهایؾ تِ تشسػی تاثیش ػذین کلشیذ هحلَل تش
هقاٍهت ٍ CBRپاساهتشّای تشاکوی خاک هؼوَلی ٍ خاک
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