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 خالصه
هزثَط ثِ حفبظت هٌبثغ یىی اس چبلص ّبی هذیزیت ٍ وبّص تلفبت اًتمبلی در ضجىِ ّبی آثیبری ٍ سّىطی، 

تحت تأحیز  ّب، تخزیت ایي سبسُی اًتمبلّبٌذُ ّذر رفت آة اس سبسُثبضذ. اس جولِ ػَاهل تطذیذ وٌآة ٍ خبن، هی
تَاًذ ّب هیفطبر ًبضی اس تَرم ایي خبن ثبضذ.هتَرم ضًَذُ هیّبی ارای خبنّب در ثستزّبیی است وِ داحذاث آى

ّی اػوبل ًتبیج آسهبیطگب پژٍّص،در ایي ضَد.  ّبی سجهٍ سبسُ سّىطیّبی آثیبری ٍ هَجت خزاثی پَضص وبًبل
ثذیي هٌظَر پس اس تْیِ د. ضَآى ارائِ هیٍ خطه رٍی ًوًَِ خبن رسی هتَرم ضًَذُ ثزای ثْسبسی  تزّبی چزخِ

تَرم آساد ثِ ٍسیلِ دستگبُ تحىین در ضص چزخِ تز ٍ خطه ثز رٍی آى ّب اًجبم ضذ. در ّز چزخِ ًوًَِ ّب، آسهبیص 
، )اًمجبؼ وبهل( ٍ ثزخی تب حذ آٍى خطه )اًمجبؼ جشئی( جبؼتب رطَثت ًشدیه حذ اًمآسهبیص ثزخی اس ًوًَِ ّب 

-، ثِ یه تؼبدل تَرهیچزخِ ّب ضص ًطبى داد وِ پتبًسیل تَرم در احز اػوبل ّز دٍ حبلت ًتبیج. خطه ضذُ اًذ
هٌفی ثب تَجِ ثِ ًتبیج ایي تحمیك هی تَاى ثزای وٌتزل احزات  اًمجبؾی رسیذُ ٍ هیشاى آى وبّص پیذا وزدُ است.

ٍ پتبًسیل تَرم را ثِ هیشاى لبثل تَجْی رم خبن لجل اس اجزای پَضص وبًبل آى را در چٌذ ًَثت آة اًذاسی ًوَدُ تَ
سیبر پبییي هی ثبضذ ٍ ایي حبلت اًمجبؼ وبهل ثت ثِ ًسج در حبلت اًمجبؼ جشئیهیشاى تَرم  ّوچٌیي وبّص داد.

 بّص تَرم ثبضذ.یىی اس ثْتزیي گشیٌِ ّب جْت وتَاًذ در ػیي سبدگی هی رٍش

 

 اًمجبؾی-تؼبدل تَرهی، اًمجبؼ جشئی ٍ وبهلحفبظت هٌبثغ آة ٍ خبن، خبن هتَرم ضًَذُ، کلمات کلیذی: 

 

 

 مقذمه
لبثلیت تَرهی ٍ اًمجبؾی  یؼی اس جْبى ثخػَظ در هٌبطك خطه ٍ ًیوِ خطه پزاوٌذُ ضذُ است.رسی در سطح ٍسخبن ّبی هتَرم ضًَذُ 

دلیل تغییز رطَثت ٍ ًَسبًبت دهبیی رخ هی دّذ ثزای سبسُ ّبی هٌْذسی اس جولِ وبًبل ّبی آثیبری، خطَط اًتمبل خبن ّب وِ ثِ ایي دستِ اس 
هختلف در سهیٌِ چزخِ ّبی یبفتِ ّبی هحممیي  .[6] آة، دیَار حبئل، سٌگفزش هؼبثز، ثشرگزاُ ّب ٍ تًَل ّب یه خطز جذی هحسَة هی ضَد

ضذى ثز پتبًسیل تَرم پذیزی خبن ّبی  چزخِ ّبی تز ٍ خطهبلؽ هی ثبضذ. در ایي همبلِ احز ی هتٌخبن ّبی رسثز تَرم پذیزی تز ٍ خطه 
ثِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ ٍلتی یه  (1965) چي رسی هَرد ثزرسی جبهغ لزار گزفتِ ٍ اختالف ًتبیج هحممیي هختلف هَرد ثحج لزار هی گیزد.

، پس اس ّز چزخِ ػالین تغییز ضىل غیزلبثل ثزگطت ًطبى دادُ ٍ در ًتیجِ پتبًسیل ًوًَِ خبن هىزراً در هؼزؼ تز ٍ خطه ضذى لزار ثگیزد
احز چزخِ ّبی تز ٍ خطه ضذى را ثز پتبًسسیل تَرم ( 1374)رحیوی ٍ ثبرٍتىَة . [3]تَرم آى در احز تز ٍ خطه ضذى هتَالی وبّص هی یبثذ
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مذار تَرم خبن ثِ اسای یه ضزایط رطَثتی ٍ تزاووی حبثت، ًوًَِ ّب در پذیزی خبن ّب ثزرسی ًوَدًذ. ثذیي غَرت وِ پس اس اًذاسُ گیزی ه
 درجِ سبًتی گزاد خطه وزدُ ٍ هجذداً در دستگبُ تَرم لزار دادًذ. آى ّب ًتیجِ گزفتٌذ وِ چزخِ ّبی تز ٍ خطه ضذى هَجت  60دهبی حبثت 

 
ل تَرم ٍ یب حذف آى در خبوزیشّبی هٌبطك خطه استفبدُ وبّص تَرم هی ضَد ٍ اس ایي رٍ هی تَاى اس ایي خبغیت ثزای وبّص پتبًسی

 .[7]ّبی هتَالی تز ٍ خطه سجت افشایص پتبًسیل تَرم خَاّذ ضذدر تحمیمبت خَد ثِ ایي ًتیجِ رسیذ وِ چزخِ( 1980)پَپسىَ  اهب .[1]وزد
گزفتِ ٍ سپس تب ز ٍ خطه ضذى لزار ًوًَِ خبن در هؼزؼ سیىل ّبی تدر ضزایطی وِ زدًذ ثیبى و Dif and Bluemel  (1991)ّوچٌیي

تفبٍت ًتیجِ پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ هجٌی ثز وبّص یب افشایص پتبًسیل تَرم  .[4] رطَثت اٍلیِ خطه ضَد، پتبًسیل تَرهی وبّص هی یبثذ
دیه حذ اًمجبؼ ًشخبن تب رطَثت  ّبی ًوًَِدر ایي تحمیك یه سزی اس  .هیشاى خطه وزدى ثبضذپذیزی ایي خبن ّب هی تَاًذ ًبضی اس 

هی خطه  ّب ّن تب حذ آٍى خطه )رطَثت ًبچیش(، ًوًَِ یه سزی اس ّوچٌیي ذ،ٌوٌهی فمط ثخطی اس پتبًسیل اًمجبؼ را طی  خطه ضذُ ٍ
ّذف ایي تحمیك  ضذى در ایي دٍ حبلت هَرد ثزرسی لزار هی گیزد.پتبًسیل تَرهی در احز سیىل ّبی تز ٍ خطه  ًذ ٍ در ًْبیت هیشاىگزد

احز چزخِ تز ٍ خطه ضذى ثز هیشاى تَرم هی ثبضذ. ثذیْی است چٌبًچِ ثِ احجبت ثزسذ وِ پتبًسیل تَرم در احز چزخِ ّبی تز ٍ خطه  ثزرسی
وبّص هی یبثذ، راُ حل هٌبسجی ثزای وٌتزل احزات هٌفی تَرم پذیزی خبن ثستز وبًبل ّبی آثیبری ٍ سّىطی ثِ دست خَاّذ ثِ گًَِ ای وِ 

 ص وبًبل هی تَاى آى را در چٌذ ًَثت آة اًذاسی ًوَدُ ٍ پتبًسیل تَرم را ثِ هیشاى لبثل تَجْی وبّص داد.لجل اس اجزای پَض
 

 مواد و روش ها
. اس آًجبیی ثَد  MLاس ًَع  USCSٍالغ در هٌطمِ تٌَرسبساى ارٍهیِ استفبدُ ضذ، وِ ثز اسبس طجمِ ثٌذی  ریشداًِ ثزای اًجبم آسهبیطبت اس خبن

( جْت تؼییي هیشاى Aاًجبم آسهبیص ثز رٍی یه خبن هتَرم ضًَذُ ثَد ثذیي هٌظَر اس ضبخػی ثِ ًبم ػذد فؼبلیت خبن )وِ ّذف تحمیك 
ثَد ٍ ثب تَجِ ثِ ایي وِ ثب افشایص ایي ػذد پتبًسیل تَرم پذیزی خبن ًیش  53/0پتبًسیل تَرم استفبدُ ضذ. ایي ػذد ثزای خبن هَرد استفبدُ 

آسهبیص ّبی حذٍد آتزثزي،  ذ.رسی 91/0ثِ  Aٍسًی، ثِ خبن افشٍدُ ضذ ٍ ػذد  % 30یي اس خبن ثٌتًَیت ثِ هیشاى افشایص هی یبثذ، ثٌبثزا
 ASTM D4318, ASTM D421 , ASTM D698 , ASTMٍ تزاون استبًذارد، تَرم آساد ثِ تزتیت هطبثك استبًذارد ّبی  ّیذرٍهتزی

D4546  بیص را ًطبى هی دّذ. ، هطخػبت خبن هَرد آسه1اًجبم گزدیذ. جذٍل 
 

 مشخصات فیسیکی خاک مورد استفاده - 1جذول  
 همذار خػَغیت

 6/43 حذ رٍاًی )%(
 27 حذ خویزی )%(

 7/16 ضبخع خویزی )%(
 7/21 اًمجبؼ )%( حذ

 95/2 (Gs)ٍسى هخػَظ داًِ ّبی جبهذ 
 96 200درغذ ػجَری اس اله 

 38 هیلی هتز( 002/0س درغذ رس )وَچىتز ا
 21 رطَثت ثْیٌِ )%(

 53/1 (KN/m3ٍسى ٍاحذحجن خطه ثیطیٌِ )
 

 
ّب ثب رطَثتی ثزای تْیِ ًوًَِ ّب اثتذا آسهبیص تزاون استبًذارد ثز رٍی ًوًَِ خبن اًجبم ضذ. پس اس تؼییي هٌحٌی تزاون خبن، ًوًَِ

تخبة ًوًَِ رٍی ضبخِ خطه هٌحٌی تزاون ثذیي دلیل است وِ خبن در ایي ضبخِ درغذ ووتز( تْیِ ضذ. اً 2 ووتز اس هیشاى رطَثت ثْیٌِ )
در ایي پژٍّص جْت ثزرسی پتبًسیل تَرم خبن ّبی هتَرم ضًَذُ تحت  لبثلیت تَرم پذیزی ثیطتزی دارد. سبختبری فَلىَلِ دارد ٍ درًتیجِ

ه خبن ٍلتی ی گزدد. شاى رطَثت حذ اًمجبؼ تؼییيا ثبیستی هی، اثتذٍ تب حذ آٍى خطه خطه چزخِ ّبی هتَالی در دٍ حبلت تب حذ اًمجبؼ
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 ضَدیبثذ. در حیي خطه ضذى، ضزایطی فزاّن هیدّذ ٍ حجن آى وبّص هیگزدد، رطَثت خَد را اس دست هی رسی اضجبع ثِ تذریج خطه هی
-ASTM D 427ایي آسهبیص ثب استبًذارد  .[2]ضَدوِ ثب خطه ضذى ثیطتز خبن، رطَثت ًیش ون ضذُ، ٍلی تغییزی در حجن خبن ایجبد ًوی

رسیذى ثِ رطَثت حذ  خطه ضذى ًوًَِ ٍ جْت سهبى هَرد ًیبس هذتتؼییي ثزای تؼییي ضذ.  % 7/21ٍ هیشاى حذ اًمجبؼ  ُاًجبم ضذ 87
یه سبػت حذٍداً  حذ اًمجبؼهذت سهبى هَرد ًیبس جْت رسیذى ثِ  (.1ضىل )بن ًسجت ثِ سهبى تزسین ضذ ًوَدار رطَثتی ًوًَِ خ ،اًمجبؼ

اس  ثیطتزز اس یه سبػت در آٍى لزار گزفتٌذ تب ثِ رطَثتی ّب ثِ هذت ووتًوًَِ جشئی، اًمجبؼایي در توبهی آسهبیطبت هزثَط ثِ هی ثبضذ. ثٌبثز
  حذ اًمجبؼ ثزسٌذ.رطَثت 

 

 
 دار تغییرات رطوبت نسبت به زمانونم – 1شکل 

 
ثؼذ اس اًجبم آسهبیص تزاون ٍ رسیذى ثِ رطَثتی ًشدیه رطَثت ثْیٌِ، حلمِ فلشی جْت ًوًَِ ثزداری، داخل خبن وَثیذُ ضذُ ٍ ثزای 

تغییزات ػوَدی ًوًَِ تَسط اًجسبط سٌج در فبغلِ  ضذ،ٍر اًجبم آسهبیطبت اغلی ثِ دستگبُ تحىین هٌتمل ضذ. سپس ثب آة هؼوَلی غَطِ
ًوًَِ ثِ آٍى هٌتمل ضذُ  جْت اػوبل چزخِ خطه ثزای حبلت تب حذ آٍى خطهتغییز ضىل آى حبثت هبًذُ ثَد لزائت ضذ. سبػتِ وِ  24سهبًی 

سبػت ًوًَِ اس آٍى خبرج گزدیذ هیشاى تغییز ضىل اًذاسُ گیزی ضذ. سپس هجذداً چزخِ تز آغبس ضذُ ٍ ایي رًٍذ تب جبیی وِ  24ٍ ثؼذ اس گذضت 
سهبى لزار  ًٍذ اًجبم ضذ ثب ایي تفبٍت وِّویي رثزای حبلت تب حذ اًمجبؼ خطه،  ى ضذًذ، اداهِ پیذا وزد. ّوچٌیيجبؼ یىسبهیشاى تَرم ٍ اًم

در آسهبیص تَرم آساد ًوًَِ داخل دستگبُ تحىین آساداًِ آة اطزاف را جذة وزدُ ٍ هتَرم  ثِ هذت ووتز اس یه سبػت ثَد.گیزی ًوًَِ در آٍى 
تَرم ثزاثز ثب تفبؾل حجن ًوًَِ پس اس تَرم ٍ حجن اٍلیِ ثِ غَرت درغذی اس حجن اٍلیِ خَاّذ ثَد ٍلی اس هی ضَد. در ایي حبلت درغذ 

یبى هی آًجبیی وِ حلمِ حبٍی ًوًَِ غلت ثَدُ ٍ تغییز در لطز ًوًَِ اهىبى پذیز ًیست، ثِ غَرت تغییزات ارتفبع ًوًَِ ثِ ارتفبع اٍلیِ ًوًَِ ث
 ( :1ضَد )راثطِ 

(1)  
 

 

 نتایج و بحث

در وبّص هیشاى تَرم، آسهبیطبت جْت ثزرسی تأحیز چزخِ ّب  ثِ هٌظَر ثزرسی تأحیز هیشاى رطَثت اٍلیِ ثز پتبًسیل تَرهی خبن ّب ٍ ّوچٌیي
 درغذدادُ ّبی  ئِ ضذُ است.ارا 2ضىل آى در ًوَدار  وِ ٍ در دٍ حبلت اًمجبؼ وبهل ٍ جشئی اًجبم گزفت ثز رٍی ًوًَِ خبن ثب سِ تىزار

زخِ اٍل ٍ ثزای چ 9ٍ  85/9، 95/12ثزای ّز سِ تىزار ثِ تزتیت ثزاثز دٍم هیشاى تَرم در چزخِ وِ  ًطبى هی دّذ تَرم ثزای حبلت آٍى خطه
ذاى جْت است وِ هیشاى ر چزخِ دٍم ثیطتز اس همذار آى در چزخِ اٍل است، ایي ثضَد وِ هیشاى تَرم دهی ثبضذ. هالحظِ هی 7/7ٍ  8/2، 1/11

 درغذهیشاى  ّوچٌیي .همذار آى در اثتذای چزخِ اٍل استرطَثت اٍلیِ در اثتذای چزخِ دٍم )ثذلیل خطه ضذى در پبیبى چزخِ اٍل(، ووتز اس 
هی ثبضذ وِ ایي  4/8ٍ  25/4، 5/4ثِ تزتیت ثزاثز  ّز سِ تىزار هطخع ًوًَِ ّب ثب رطَثت اٍلیِاًمجبؼ جشئی ثزای چزخِ اٍل  حبلتتَرم در 

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ًوًَِ ّبی چزخِ ّبی دٍم ثِ ثؼذ تب حذ اًمجبؼ ٍ ثب  .تَرم چزخِ ّبی دیگز ثیطتز است اس توبهی دادُ ّبی ،هیشاى تَرم



 

4 

 

ّوچٌیي دلیل  ثیطتز ثَدى هیشاى تَرم چزخِ اٍل هٌطمی ٍ هؼمَل است.رطَثت اٍلیِ چزخِ اٍل خطه ضذُ اًذ ثٌبثزایي رطَثتی ثبالتز اس هیشاى 
ثیطتز اس همذار آى در چزخِ ّبی ثؼذی است، ایي است وِ پس اس ّز چزخِ وِ ًوًَِ در ّز دٍ حبلت  ّبی اٍلیِایٌىِ هیشاى تَرم در چزخِ 

 ػالئن تغییز ضىل غیزلبثل ثزگطت ثَجَد هی آیذ وِ ایي ػبهل ثبػج هی ضَد هیشاىگیزد، هؼزؼ تز ٍ خطه ضذى لزار هی خبن هىزراً در
 . یبفتِ ٍ در ًْبیت ثِ یه هیشاى حبثتی ثزسذثب افشایص چزخِ ّب تب چزخِ ضطن وبّص رم پذیزی تَ

 

  

  
 )سمت راست( جسئی انقباض و )سمت چپ( در حالت انقباض کاملغییر شکل محوری در چرخه های تر درصذ ت – 2شکل 

 

 
درغذ ٍ  75/5ٍ  4/5، 85/5در چزخِ دٍم ثزای ّز سِ تىزار ثِ تزتیت ثزاثز  ،وبهلت اًمجبؼ در حبل هیشاى اًمجبؼ، 2ضىل ثب تَجِ ثِ 

در چزخِ اٍل ثیطتز اس سبیز چزخِ بلت اًمجبؼ جشئی ثزای ح آى هیشاى ایي در حبلی است وِهی ثبضذ درغذ  5/1ٍ  2، 9/3ثزای چزخِ اٍل ثزاثز 
هیشاى اًمجبؼ سخي گفت چزا وِ ایي هیشاى در ثزخی چزخِ ّب هیبًی َرد رًٍذ وبّطی ّبست. اهب ثِ ًظز هی رسذ ًوی تَاى ثب لطؼیت در ه

در توبهی هَارد هَرد اتفبق است ایٌست وِ ایي هیشاى پس اس رسیذى ثِ چزخِ تؼبدلی ثِ یه هیشاى ّوگزا  افشایص یبفتِ است. الجتِ آًچِ وِ
  ٍ در حبلت ولی وبّص یبفتِ اًذ. ضذُ اًذ

در پبیبى چزخِ ضطن ثِ حبلت تؼبدلی رسیذُ اًذ. در حمیمت  ًوًَِ ّب وِ درغذ تغییز ضىل تجوؼی ضَددیذُ هی 3ثب تَجِ ثِ ضىل 
اػوبل چزخِ ّبی هتَالی تز ٍ خطه ثِ ًوًَِ خبن هَرد آسهبیص، سزاًجبم ضزایطی را ثِ دًجبل داضت وِ در آى تغییز ضىل هحَری حبغل اس 

خطه ضذى آى ثزاثز گزدیذ. ٍ هٌجز ثِ ٍلَع حبلت تؼبدلی ضذ وِ در ایي ضزایط تغییز ضىل ّبی تز ضذى خبن ثب هیشاى اًمجبؼ ًبضی اس 
 در دٍ حبلت اًمجبؼ جشئی ٍ اًمجبؼ وبهل ایي استهمبیسِ درغذ تغییز ضىل تجوؼی  هَرد در اهب هطلت هْن. ثزگطت پذیز در آى ثِ ٍجَد آهذ

ثٌبثزایي اًمجبؼ جشئی ًسجت ثِ اًمجبؼ  .ثبضذیه ییيپب یبرثِ حبلت اًمجبؼ وبهل ثسًسجت  یدر حبلت اًمجبؼ جشئوِ هیشاى تَرم ٍ اًمجبؼ 
 ّب جْت وبّص تَرم ثبضذ.یٌِگش یياس ثْتز یىی یٍ غزفِ التػبد یسبدگ یيدر ػ تَاًذوبهل هی
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 نتیجه گیری
 خالغِ ًتبیج تحمیك حبؾز را هی تَاى ثِ ضزح سیز جوغ ثٌذی وزد: ،ثز اسبس هجوَع اطالػبت ثذست آهذُ

آٍرد وِ در آى تغییز ضىل هحَری اػوبل چزخِ ّبی هتَالی تز ٍ خطه ثِ ًوًَِ خبن هَرد آسهبیص، ضزایطی را ثَجَد هی .1
  ضذُ ٍ هیشاى ایي تغییزات وبّص پیذا وٌذ.آى ثزاثز  خطه ضذى هیشاىحبغل اس تز ضذى خبن ثب 

چزخِ ّبی تز ٍ خطه در حبلت اًمجبؼ وبهل ًطبى داد هیشاى تَرم ٍ اًمجبؼ در چزخِ دٍم ثیطتز اس چزخِ اٍل است، ایي  .2
ر حبلت اهب د رطَثت اٍلیِ در اثتذای چزخِ دٍم، ووتز اس همذار آى در اثتذای چزخِ اٍل است.هیشاى ثذاى جْت است وِ 

 در حبلت ولی رًٍذ وبّطی دارد. ٍلیاًمجبؼ جشئی هیشاى تَرم ٍ اًمجبؼ در ته ته چزخِ ّب رًٍذ هطخػی ًذارد 

آثیبری، تَاى پیص اس اجزای پَضص ثتٌی وبًبل ّبی ، هیتَرموبّص ثز هیشاى ثب تَجِ ثِ احز هطَْد چزخِ ّبی تز ٍ خطه  .3
 پس ًسجت ثِ پَضص وبًبل الذام وزد.سد ٍ در پٌج یب ضص چزخِ، هزطَة ٍ خطه وز را ّبآى

ثٌبثزایي اًمجبؼ جشئی  ثبضذ یه ییيپب یبرًسجت ثِ حبلت اًمجبؼ وبهل ثس یدر حبلت اًمجبؼ جشئهیشاى تَرم ٍ اًمجبؼ  .4
 .ّب جْت وبّص تَرم ثبضذ یٌِگش یياس ثْتز یىی یٍ غزفِ التػبد یسبدگ یيدر ػ تَاًذًسجت ثِ اًمجبؼ وبهل هی
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