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 خالصه

ّبیی ّستٌذ کِ ثب تغییش خبکّبی هطکل صا ثؼٌَاًی یکی اص اًَاع خبکضًَذُ، هتَسم ّبیخبک

ٍ دس ّستِ سذّبی خبکی  ّبُ س پی سبصثَیژُ د کٌذ. تغییش حزن ایي خبک ّبسطَثت، حزن آًْب تغییش هی

تَسم ٍ اًقجبؼ دس ایي خبک ّب اص ّن رذایی ًبپزیشًذ اص آًزبیی کِ  .ضَدایزبد خسبست فشاٍاى هی ثبػج

ّبی تش ٍ خطک ثش تأحیش چشخِپژٍّص دس ایي  ثٌبثشایي ثشسسی تَسم ثذٍى اًقجبؼ هٌطقی ًخَاّذ ثَد.

 ثب هیضاى ضًَذُهتَسم خبک ًوًَِسِ ثذیي هٌظَس  .ضذثشسسی هیضاى تَسم ٍ اًقجبؼ خبک ّبی سیضداًِ 

ثِ سٍش تشاکن دیٌبهیکی هتشاکن  ٍضذُ تْیِ ثب سطَثت اٍلیِ هتفبٍت  ًوًَِ خبک ٍ دٍ دسغذ ٍصًی ضَسی

ّبی تش ٍ چشخِ هؼشؼ دسٍ اًزبم ضذُ ثش سٍی ًوًَِ ّب دس دستگبُ تحکین  آصهبیص تَسم آصاد ضذ سپس

ّشچِ ٍصى ٍاحذ حزن خطک ًوًَِ ثیطتش ثبضذ هیضاى  کِ اٍالً دادى ًتبیذ حبغل ًطب. گشفتقشاس خطک 

 .ّبی دیگش استهیضاى تَسم ٍ اًقجبؼ دس چشخِ دٍم ثیطتش اص چشخِحبًیبً  .ثَدتَسم آى ًیض ثیطتش خَاّذ 

گیشد پس اص ّش ضذى قشاس ثًوًَِ خبک هکشساً دس هؼشؼ تش ٍ خطک ٍقتی ّوچٌیي ًتبیذ ًطبى داد کِ 

ضَد ًشخ تَسم پزیشی ٍ آیذ کِ ایي ػبهل ثبػج هیغییش ضکل غیشقبثل ثشگطت ثَرَد هیچشخِ ػالئن ت

 کبّص یبثذ. تؼبدلیّب تب چشخِ اًقجبؼ ثب افضایص چشخِ

 

 چشخِ تش ٍ خطک، ضَسیتَسم آصاد،  : خبک هتَسم ضًَذُ،کلمات کلیذی

 

 

 مقذمه

خَاظ هٌْذسی گَیٌذ. هیّبی هتَسم ضًَذُ ت سا داسًذ، خبکّبیی کِ پتبًسیل اًقجبؼ ٍ اًجسبط حزن دس طی تغییشات سطَثخبک

ّبی سسی تبثغ ػَاهلی هخل داًسیتِ، تخلخل، سبختوبى، هیضاى سطَثت، داًِ ثٌذی، هیضاى ٍ ًَع ّبی سیضداًِ ثِ ٍیژُ خبکخبک

ّب خَاظ ایي ٍیژگی ثبضذ. تغییش دس ّش یک اص هیّبی سسی، خبغیت خویشی، هیضاى ٍ ًَع اهالح هَرَد دس آة هٌفزی کبًی

ّبی تش ٍ خطک ضذى سا هحققیي ثسیبسی تأحیش چشخِدّذ کِ ثشسسی هٌبثغ ًطبى هی .ذدّفیضیکی ٍ هکبًیکی خبک ّب سا تغییش هی

ثِ  (1965) چي .دس ثشخی هَاسد ًتبیذ هتفبٍتی حبغل ضذُ استاًذ کِ ّبی سسی ثشسسی کشدُثش پتبًسیل اًجسبط ٍ اًقجبؼ خبک

یذ کِ ٍقتی یک ًوًَِ خبک هکشساً دس هؼشؼ تش ٍ خطک ضذى قشاس ثگیشد، پس اص ّش چشخِ ػالین تغییش ضکل ایي ًتیزِ سس
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 سحیوی ٍ ثبسٍتکَة .[3]غیشقبثل ثشگطت ًطبى دادُ ٍ دس ًتیزِ پتبًسیل تَسم آى دس احش تش ٍ خطک ضذى هتَالی کبّص هی یبثذ

اص اًذاصُ گیشی هقذاس تَسم خبک ثِ اصای یک ضشایط سطَثتی ٍ تشاکوی  ثشای ثشسسی تبحیش چشخِ ّب ثش هیضاى تَسم، پس (1374)

دسرِ سبًتی گشاد خطک کشدُ ٍ هزذداً دس دستگبُ تَسم قشاس دادًذ. آى ّب ًتیزِ گشفتٌذ کِ  60حبثت، ًوًَِ ّب دس دهبی حبثت 

ای کبّص پتبًسیل تَسم ٍ یب حزف ضَد ٍ اص ایي سٍ هی تَاى اص ایي خبغیت ثشچشخِ ّبی تش ٍ خطک ضذى هَرت کبّص تَسم هی

هختلف ثش  Na  ٍCaّبی ثب هقبدیش ثِ ثشسسی احش هحلَل (1992) هبلک ٍ ّوکبساى. [1]آى دس خبکشیضّبی هٌبطق خطک استفبدُ کشد

ٍ کبّص غلظت هحلَل  SARتَسم پزیشی، ٍاگشایی پشداختٌذ ٍ ثِ ایي ًتیزِ سسیذًذ کِ تَسم پزیشی ٍ ٍاگشایی ثب افضایص 

ٍ NaNO3 ّبی هختلف ّبی حبٍی غلظتثِ ثشسسی احش کیفیت ضیویبیی هحلَل (1999) االٍاری .[5]یبثذافضایص هی ،ٍلیتالکتش

Ca(No3)2 فطبس تَسهی ثب  ٍ ثش خػَغیبت تَسم پزیشی خبک پشداخت ٍ ثِ ایي ًتیزِ سسیذ کِ پتبًسیل تَسم پزیشی، صهبى تَسم

اظْبس داضت کِ پیص هشطَة کشدى ثب استفبدُ اص هَاسد هزکَس هی ایطبى ّوچٌیي  یبثذ.کبّص هی هبدُ افضایص غلظت ضیویبیی

احش تغییشات چگبلی ٍ سطَثت  (1987) دس هقبثل ثشخی هحققیي هبًٌذ چي ٍ هب. [2]تَاًذ سٍضی کبسثشدی دس رْت کٌتشل تَسم ثبضذ

فضایص چگبلی خطک هقذاس تَسم خبک افضایص ٍ ثب سا ثش تَسم ٍ اًقجبؼ یک سس دست خَسدُ ثشسسی کشدًذ ٍ ًتیزِ گشفتٌذ کِ ثب ا

ّبی دس تحقیقبت خَد ثِ ایي ًتیزِ سسیذ کِ چشخِ( 1980). پَپسکَ [4]یبثذافضایص هیضاى سطَثت اٍلیِ هیضاى تَسم کبّص هی

سیذًذ کِ دس ثِ ایي ًتیزِ س (2009) . ّوچٌیي تَفیق ٍ ًجبًت اٍغلَ[6]هتَالی تش ٍ خطک سجت افضایص پتبًسیل تَسم خَاّذ ضذ

 .[7]یبثذّبی تَسم ٍ اًقجبؼ کبهل قشاس گیشد، پتبًسیل تَسم پزیشی آى افضایص هیغَستی کِ خبک دس هؼشؼ چشخِ

ػبهلی ایي خبک ّب هی تَاًذ ًبضی اص ًتیزِ پژٍّص ّبی اًزبم ضذُ هجٌی ثش کبّص یب افضایص پتبًسیل تَسم پزیشی تفبٍت 

احتوالً اص آة ضشة استفبدُ کشدُ اًذ کِ دس هٌبطق هختلف داسای کیفیت هحققیي قجلی  تحت ػٌَاى کیفیت آة هطشح ضَد. چشا کِ

ضًَذ یکی اص هسبئل هْن دس دسک ًحَُ تغییش خػَغیبت هٌْذسی  ًَع هَاد ضیویبیی کِ ثب خبک سیضداًِ تشکیت هی هتفبٍتی است.

ثَد. ثٌبثشایي دس ایي تحقیق سؼی ضذُ است تبحیش اهالح  ی تحت ایي ضشایط ضشٍسی خَاّذخبک است. ثٌبثشایي اسصیبثی پتبًسیل تَسه

 تشیي هٌجغ اهالح دس طجیؼت ثش سٍی سفتبس تَسهی خبک هتَسم ضًَذُ هَسد ثشسسی قشاس ثگیشد.  ًوکی ثؼٌَاى یکی اص فشاٍاى

 

 مواد و روش ها

اص . ثبضذهی MLاص ًَع  USCSس طجقِ ثٌذی ثش اسب کِ ،استفبدُ ضذ ثشای اًزبم آصهبیطبت اص خبک ٍاقغ دس هٌطقِ تٌَسسبصاى اسٍهیِ

رْت تؼییي  ،(Aاص ػذد فؼبلیت خبک ) رْتثذیي آًزبیی کِ ّذف تحقیق اًزبم آصهبیص ثش سٍی یک خبک هتَسم ضًَذُ ثَد 

خػَغیبت خویشی ثٌبثشایي اص خبک ثٌتًَیت کِ  ثَد 53/0ایي ػذد ثشای خبک هَسد استفبدُ،  .ضذاستفبدُ هیضاى پتبًسیل تَسم 

ًَع هَاد ضیویبیی کِ ثب خبک ثب تَرِ ثِ ایٌکِ  سسیذ. 91/0ثِ  Aهقذاس ضٍدُ ضذ ٍ اف ،ثِ خبک ،ٍصًی % 30ثبالیی داسد ثِ هیضاى 

ثِ توبهی رْت ثشسسی تبحیش ضَسی، ثٌبثشایي ػبهلی هَحش دس تحلیل ٍ اسصیبثی پتبًسیل تَسهی ثبضذ،تَاًذ هی ،ضًَذ سیضداًِ تشکیت هی

ٍ تشاکن استبًذاسد، ثِ  ّیذسٍهتشیّبی حذٍد آتشثشگ، آصهبیص. ٍصًی ًوًَِ، ًوک سذین کلشیذ افضٍدُ ضذ%  2ى ًوًَِ ّب ثِ هیضا

-هطخػبت خبک سا ًطبى هی1رذٍلاًزبم گشدیذ.   ASTM D4318, ASTM D421 , ASTM D698تشتیت هطبثق استبًذاسدّبی

 دّذ. 
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 اک مورد استفادهمشخصات فیسیکی خ - 1جذول  
 هقذاس خػَغیت

 6/43 )%( حذ سٍاًی

 27 )%( حذ خویشی

 7/16 )%( ضبخع خویشی

 7/21 )%( اًقجبؼ حذ

 95/2 (Gs)ٍصى هخػَظ داًِ ّبی ربهذ 

 96 200دسغذ ػجَسی اص الک 

 38 هیلی هتش( 002/0دسغذ سس )کَچکتش اص 

 21 سطَثت ثْیٌِ )%(

 53/1 (KN/m3ٍصى ٍاحذحزن خطک ثیطیٌِ )

 

 2 کِ داسایسٍی ضبخِ خطک ایي هٌحٌی  ًوًَِ ای ثذیي تشتیتاًزبم ضذ. خبک  هٌحٌی تشاکن وکِ کثتْیِ ًوًَِ ّب 

تشاکن ثذیي دلیل است هیضاى ثَد تْیِ گشدیذ. اًتخبة ًوًَِ سٍی ضبخِ خطک هٌحٌی کوتش اص هیضاى سطَثت ثْیٌِ  سطَثت دسغذ

تشاکن، آصهبیص ثٌبثشایي ثؼذ اص اًزبم  بثِ ضشایطی است کِ دس طجیؼت ٍرَد داسد.خطک خبک دس ایي قسوت هطٍصى ٍاحذ حزن 

ثِ دستگبُ تحکین  ثشای اًزبم آصهبیطبت اغلیداخل خبک کَثیذُ ضذُ ٍ  ،تَسط چکص پالستیکیقِ فلضی رْت ًوًَِ ثشداسی حل

وَدی ًوًَِ تَسط اًجسبط سٌذ دس فبغلِ تغییشات ػ. اًزبم ضذ ASTM D4546ُ ٍ آصهبیص تَسم آصاد طجق استبًذاسد هٌتقل ضذ

ًوًَِ رْت اػوبل چشخِ خطک ، یذ. پس اص قشائت هیضاى تغییش ضکلسبػتِ کِ تغییش ضکل آى حبثت هبًذُ ثَد قشائت گشد 24صهبًی 

ُ سبػت ًوًَِ اص آٍى خبسد ضذُ هیضاى تغییش ضکل چشخِ خطک اًذاص 24ثِ آٍى هٌتقل گشدیذ دس ایي حبلت ًیض ثؼذ اص گزضت 

دس آصهبیص جبؼ یکسبى ضذًذ، اداهِ پیذا کشد. ربیی کِ هیضاى تَسم ٍ اًق ٍ ایي سًٍذ تبضذ هزذداً چشخِ تش آغبص سپس گیشی ضذ. 

دس ایي حبلت دسغذ تَسم ثشاثش ثب تفبضل تحکین آصاداًِ آة اطشاف سا رزة کشدُ ٍ هتَسم هی ضَد. دستگبُ تَسم آصاد ًوًَِ داخل 

 :( 1)ساثطِ دسغذی اص حزن اٍلیِ خَاّذ ثَد. حزن اٍلیِ ثِ غَست  حزن ًوًَِ پس اص تَسم ٍ

(1)  

 
 

 نتایج و بحث

ٍصى ٍاحذ  ای کًِوًَِ ٍ اًذاصُ گیشی تَسم آصاد پس اص ّش چشخِ هالحظِ ضذًوًَِ خبک ثب سِ تکشاس یک ثش سٍی  بتثب اًزبم آصهبیط

ثِ تشتیت اٍل، دٍم ٍ سَم تکشاس  هیضاى ٍصى ٍاحذ حزن خطک حزن خطک آى ثیطتش است هیضاى تَسم آى ًیض ثیطتش ضذُ است.

 7/7ٍ  8/2،  1/11تَسم دس چشخِ اٍل ثِ تشتیت ثشاثش دسغذ هیضاى  هی ثبضذگشم ثش سبًتی هتش هکؼت  68/1ٍ  49/1،  738/1 ثشاثش

ضَد کِ ایي ضشایط ثشای چشخِ ّبی دیگش ًیض تکشاس ضذُ هیدیذُ  2 دادُ ّبی رذٍلثب تَرِ ثِ  ّوچٌیي (.2 )رذٍل هی ثبضذ

دس  ًیض ثیطتش خَاّذ ضذ. آى هیضاى تَسم ّشچِ ٍصى ٍاحذ حزن خطک ًوًَِ ثیطتش ثبضذکِ است  ٍاقؼیت ثیبًگش ایيٍ ایي است 

 هتَسم ضًَذُ دس حزن هطخع  هی ثبضذ. ٍاقغ ایي هَضَع ثِ دلیل تشاکن ثیطتش ٍ ٍرَد تؼذاد ثیطتش رسات 
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 در چرخه های تر و خشک نمونه خاک با دو درصذ وزنی شوری درصذ تورم آزاد و انقباض هایداده  -2ذول  ج

  چشخِ ّب اٍل دٍم سَم چْبسم پٌزن ضطن

  تکشاس اٍل 11.1 12.95 12.55 10.1 6.85 8.1

 دسغذ تَسم آصاد

)%( 
 تکشاس دٍم 2.8 9.85 6.65 4.8 4.2 4.35

 تکشاس سَم 7.7 9 7.35 8.05 4.55 3.9

  تکشاس اٍل 3.9 5.85 9.5 4.3 5.4 7.85

 دسغذ اًقجبؼ

)%( 
 تکشاس دٍم 2 5.4 3.7 3.3 4.1 3.8

 تکشاس سَم 1.5 5.75 3.8 4.05 4.5 4.6

 

ٍ  85/9 ،95/12ثِ تشتیت ثشاثش اٍل، دٍم ٍ سَم  ثشای تکشاس دس چشخِ دٍمتَسم هیضاى ًشخ  هالحظِ هی ضَد 2رذٍل هطبثق 

ّوچٌیي هیضاى اًقجبؼ دس چشخِ دٍم ثشای ّش سِ تکشاس ثِ تشتیت  هی ثبضذدسغذ  7/7ٍ  8/2، 1/11ٍ ثشای چشخِ اٍل دسغذ  9

کِ هیضاى  شایي هالحظِ هی ضَدثٌبث هی ثبضذ.دسغذ  5/1ٍ  2، 9/3ثشاثش  ثِ تشتیت ٍ ثشای چشخِ اٍل دسغذ 75/5ٍ  4/5، 85/5 ثشاثش

چشخِ اثتذای دس هیضاى سطَثت اٍلیِ ، ایي ثذاى رْت است کِ است اٍلاص هقذاس آى دس چشخِ  ثیطتش دٍمتَسم ٍ اًقجبؼ دس چشخِ 

 Chenٍ (1987)  . ایي ًتیزِ ثب ًتیزِاست اٍلاص هقذاس آى دس اثتذای چشخِ کوتش  (،ثذلیل خطک ضذى دس پبیبى چشخِ اٍل)دٍم 

Ma ایي ثذاى  .هیضاى تَسم دس چشخِ دٍم ثیطتش اص هقذاس آى دس چشخِ ّبی ثؼذی است ضَدهالحظِ هی ّوچٌیي. [4] هطبثقت داسد

شخ تَسم پزیشی ٍ ضَد ًثبػج هی ایي ػبهلکِ پس اص ّش چشخِ ػالئن تغییش ضکل غیشقبثل ثشگطت ثَرَد هی آیذ  کِ رْت است

  .(1ضکل ) کبّص یبثذ نثب افضایص چشخِ ّب تب چشخِ ضط اًقجبؼ

 

  
 درصذ تغییر شکل محوری در چرخه های تر و خشک برای سه تکرار – 1شکل 

 

ثب افضایص  لیٍ ًیستّبی اٍلیِ تغییش ضکل ًبضی اص تَسم ٍ اًقجبؼ یکسبى کِ دس چشخِ ضَدهطبّذُ هی 2ثب تَرِ ثِ ضکل 

گشدد ثِ طَسی کِ تغییش ضکل ّب حبلت تؼبدل دس ًوًَِ حبدث هیضَد. ثب تکشاس ایي چشخِهیّب اص هیضاى آى کبستِ تؼذاد چشخِ

، ثبسٍتکَة ٍ (2002) تشیپبتی ٍ ّوکبساى ًتبیذ ثب ًتبیذایي  .یبثذًبضی اص تَسم ٍ اًقجبؼ یکسبى ثَدُ ٍ پتبًسیل تَسم ًیض کبّص هی

چشخِ ًشخ تَسم دس پبیبى ضَد کِ هالحظِ هی 1جق دادُ ّبی رذٍل ط [.8ٍ  3، 1]هطبثقت داسد( 1965( ٍ چي )1374ّوکبساى )

 ثبضذ.هی دسغذ 6/4ٍ  8/3، 85/7ٍ هیضاى اًقجبؼ ثِ تشتیت  دسغذ 9/3ٍ  35/4، 1/8ثشاثش  ثِ تشتیت تؼبدلی دس ّش سِ تکشاس
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 تکرار مقایسه نرخ تورم و انقباض در چرخه های تر و خشک برای سه – 2شکل 

 

دس دس چشخِ ّبی تش ٍ خطک ثشای سِ تکشاس سا ًطبى هی دّذ چٌبًچِ دیذُ هی ضَد دسغذ تغییش ضکل تزوؼی  3ضکل 

دس حقیقت اػوبل چشخِ ّبی هتَالی تش ٍ خطک ثِ ًوًَِ خبک پبیبى چشخِ ضطن هیضاى تَسم ٍ اًقجبؼ ثِ حبلت تؼبدلی سسیذُ اًذ. 

ًجبل داضت کِ دس آى تغییش ضکل هحَسی حبغل اص تش ضذى خبک ثب هیضاى اًقجبؼ ًبضی اص هَسد آصهبیص، سشاًزبم ضشایطی سا ثِ د

هٌزش ثِ ٍقَع حبلت تؼبدلی ( هطبثقت داسد. دس حقیقت اػوبل چشخِ ّب 1965. ایي ًتبیذ ثب ًتبیذ چي )خطک ضذى آى ثشاثش گشدیذ

پس اص چشخِ ضطن، سیکل تش ٍ خطک تبحیشی دس سفتبس  بی ثشگطت پزیش دس آى ثِ ٍرَد آهذُ ٍضذ کِ دس ایي ضشایط تغییش ضکل ّ

ّبی حبغل تَسم ٍ اًقجبؼ، حذاقل ضص ثبس اػوبل ایي چشخِ ثش سٍی  تَسهی ًذاضتِ ٍ هیتَاى ًتیزِ گشفت کِ رْت کٌتشل آسیت

 هػبلح قجل قشاس گیشی سبصُ ضشٍسی خَاّذ ثَد. 

 

 
 نمونه خاک در چرخه های متوالی تر و خشک برای سه تکرار عیتجم درصذ تغییر شکل محوری -3شکل 

 

 نتیجه گیری

اًزبم هی ثبضذ دس ایي تحقیق یک سشی آصهبیص رْت ضٌبخت ثْتش ایي سفتبس خبک ّبی هتَسم ضًَذُ داسای سفتبس پیچیذُ ای 

 :ضذگشدیذ کِ ًتبیذ صیش حبغل 

ًیشٍی دافؼهِ ثهیي رسات ثیطهتش     ٍسات ثِ یکذیگش ضذُ ثبػج چسجیذى ر چِ ٍصى ٍاحذ حزن خطک ًوًَِ ثیطتش ثبضذ ّش .1

 هیضاى تَسم آى ًیض ثیطتش خَاّذ ضذ. ٍ دس ًتیزِ هی ضَد
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 ثیطتش ثبضذًوًَِ هَحش است ثِ گًَِ ای کِ ّش چِ ایي هیضاى سطَثت هیضاى سطَثت اٍلیِ ًوًَِ خبک دس هیضاى تَسم خبک  .2

 کبّص پیذا هی کٌذ.قبثلیت تَسم  ًْبیتهی ضَد ٍ دس  ٍ رزة آة خبک کن پیذا کشدُدسرِ اضجبع ًیض اقضایص 

یشد پس اص ّش چشخِ ػالئن تغییهش ضهکل غیشقبثهل ثشگطهت     ثگهکشساً دس هؼشؼ تش ٍ خطک ضذى قشاس  ی کِّش ًوًَِ خبک .3

 تب چشخِ تؼبدلی کبّص یبثذ. ثَرَد هی آیذ کِ ایي ػبهل ثبػج هی ضَد ًشخ تَسم پزیشی ٍ اًقجبؼ ثب افضایص چشخِ ّب

ضاى تَسم ٍ اًقجبؼ دس چشخِ دٍم ثیطتش اص هقذاس آى دس چشخِ اٍل است، ایي ثذاى رْت است کِ هیضاى سطَثهت اٍلیهِ   هی .4

 دس اثتذای چشخِ دٍم، کوتش اص هقذاس آى دس اثتذای چشخِ اٍل است.

ش چشخهِ کهِ   ایي است کِ پس اص ّه  کِ دلیل آى هیضاى تَسم دس چشخِ دٍم ثیطتش اص هقذاس آى دس چشخِ ّبی ثؼذی است، .5

ًوًَِ خبک هکشساً دس هؼشؼ تش ٍ خطک ضذى قشاس هی گیشد پس اص ّش چشخِ ػالئن تغییش ضکل غیشقبثل ثشگطت ثَرهَد  

 کبّص یبثذ.تب چشخِ تؼبدلی تَسم ٍ اًقجبؼ ثب افضایص چشخِ ّب  هیضاىهی آیذ کِ ایي ػبهل ثبػج هی ضَد 

حبغل اص تش ضذى خبک ثب اًقجهبؼ ًبضهی اص    تَسمکِ دس آى  آٍسد ضشایطی سا ثَرَد هی، ثِ ًوًَِّبی هتَالی اػوبل چشخِ .6

پزیش دس ّبی ثشگطتتغییش ضکلّبی ثؼذی چشخِکِ دس  ضذُهٌزش ثِ ٍقَع حبلت تؼبدلی  ٍ دضَهیخطک ضذى آى ثشاثش 

 ثَد. ٍ دس چشخِ ّبی ثؼذی هیضاى تَسم ٍ اًقجبؼ تقشیجبً یکسبى ٍ قبثل پیص ثیٌی خَاّذ آهذ.خَاّذ آى ثِ ٍرَد 
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