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 خالصھ

 اک بروی پتانسیل روانگرایی وھدف از این مقالھ  نشان دادن اثر درصد ریزدانھ خ
راه کارھای اصالح آن می باشد. در ابتدا بھ بررسی شرایط در نظر گرفتن اثر ریزدانھ 

ودرصد رس روی پتانسیل روانگرایی ماسھ حاوی ریز  PI،سپس اثر[1]پرداختھ شده است
 [3]و[4]واثر ریز دانھ ھای پالستیک بر مقاومت روانگرایی ماسھ اشباع [2]دانھ بررسی

آمده است . در نھایت چند نتیجھ گیری کلی از کلیھ مطالب گفتھ شده گرفتھ می شود. 
 35مشاھده می شود کھ با افزایش ریز دانھ غیر چسبنده در خاکھای ماسھ ای تا حدود 

% ، مقاومت برشی زھکشی نشده (مقاومت برشی حالت پایدار) بھ پایین ترین مقدار خود 
% بھ باال مقاومت حالت پایدار روند  35یز دانھ از میرسد و با افزایش میزان ر

.بنابراین برای اصالح خاک می توان با اضافھ کردن مواد [5]افزایشی بھ خود می گیرد
پلیمری خاص ویا تغییر دانھ بندی خاک با افزایش مقاومت برشی خاک، از روانگرایی 

 ک پرداختھ می شود.آن جلوگیری کرد. در پایان مقالھ بھ بررسی این نوع اصالح خا
 کلمات کلیدي: ریزدانھ ، روانگرایی ، معیار مرزی، پالستیسیتھ

 
 

  مقدمھ
 

یکی از علل اصلی خرابیھا در خالل زلزلھ گسیختھ شدن زمین می باشد. 
گسیختگی زمین ممکن است بواسطھ  وجود ترکھا و شکافھا ،حرکات غیر طبیعی 

مت آن بوقوع بپیوندد. از دست ویا نا مساوی زمین و یا از دست دادن مقاو
دادن مقاومت زمین ممکن است در زمین ھای ماسھ ای بعلت افزایش فشار آب 

حفرھای اتفاق بیافتد .این پدیده کھ سیالن یا روان شدن خاک نامیده می شود 
در ماسھ ھای غیر متراکم واشباع ممکن است بوقوع بپیوندد افزایش در فشار 

لیل مقاومت برشی و حتی از بین رفتن کامل آب حفرھای ممکن است بھ تق
.پدیده روانگرایی از جملھ حوادث بسیار مخرب [6]مقاومت برشی خاک بی انجامد

بوده کھ ارزیابی مخاطرات آن در ھر منطقھ ، بر اساس میزان پتانسیل و یا 
استعداد روانگرایی آن منطقھ مشخص می شود.بعد از زلزلھ نیگاتا ی ژاپن در 

تحقیقات گسترده ای روی روانگرایی ماسھ ھای تمیز شروع شد و   1964 سال
تصور می شد کھ روانگرایی مختص ماسھ تمیز بوده وافزایش ریز دانھ باعث 
افزایش مقاومت خاک در برابر روانگرایی می شود.مطالعاتی کھ بعدا" روی 

 خاکھای ماسھ ای حاوی ریز دانھ انجام شد ، ھرچند بعضا" نتایج متناقضی را
نشان می داد ولی در بیشتر موارد گزارش شد کھ افزایش ریز دانھ پتانسیل 
روانگرایی را افزایش می دھد.در حال حاضر مطالعات وسیعی روی ماسھ حاوی 

ریز دانھ انجام می شود تا تاثیر پارامتر ھای مختلف روی رفتار زھکشی 
اثر   Perezو   shellyو  Georgiannouنشده و روانگرایی این خاکھا معلوم شود .  

  .پارامترھای مختلف را روی رفتار زھکشی نشده ماسھ رس دار بررسی کردند
NaeiniوBaziar    تاثیر  ریزدانھ غیر خمیری را روی مقاومت حالت پایدار بررسی

کردند. در ادامھ بھ اختصار بھ بررسی ھر پارامتر پرداختھ شده و در انتھا 
 مده است.آ و روش اصالح نتیجھ گیری کلی

  
 

 شرایط در نظر گرفتن اثر ریزدانھ )1
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برای درنظر گرفتن اثر ریزدانھ در یک خاک باید یک سری شرایط مرزی کنترل 
شود کھ در صورت صادق بودن آنھا می توان اثر ریزدانھ ھا را در خاک منظور 

 کرد 
 )معیارھای مرزی درتحلیل روانگرایی خاکھای ریزدانھ :  1-1

روی تعیین معیارھای مرزی تشخیص استعداد روانگرایی خاک محققین بسیاری بر 
ھایی کھ مقدار قابل توجھی ذرات ریزدانھ دارند مطالعھ نموده اند کھ در 
اینجا بھ مواردی از این مطالعات اشاره، سپس با یکدیگر مقایسھ ونتیجھ 

 گیری می شود.
 
 1933)معیار مرزی کاساگرانده1-1-1

ه ذرات و مقدار حد روانی،معیار مرزی خود این محقق با توجھ بھ انداز
راارائھ نمود. البتھ ذکر نمودکھ ھیچ گاه نمی توان از این معیار مرزی 

) بھ عنوان یک استاندارد مطلق و معیار LL<35(وجود خاک ریز دانھ و شرط 
 مناسب برای قضاوت ھای روانگرایی استفاده کرد.

 
                                                                                                                             ا)   (معیار چینی ھ1979)معیار مرزی وانگ،1-1-2

ارزیابی جدی استعداد روانگرایی در خاک ھای ریز دانھ اولین بار بر پایھ 
اطالعات سایت ھایی کھ در آنھا روانگرایی رخ داده بود صورت گرفت.بر ھمین 

با توجھ بھ زلزلھ ھایی کھ در چین آمده بود و  1979اساس وانگ در 
اک ریزدانھ روانگرایی رخ داده بود معیار خود را ارائھ داد. طبق روش ھر خ

کھ شرایط زیر را داشتھ باشد مستعد روانگرایی بوده در غیر این صورت غیر 
 مستعد است

 )LL≤35%   3  )2  15%میلیمتر کوچکتر یا مساوی  0.005)درصدذرات ریزتر از 1 
≤ 0.9LL  Wc 4( 0.75 ≤ LI 

 
   1993)معیار مرزی یود،1-1-3

ک ابزار پیش بینی مناسب وی استفاده از معیار چینی ھا را بھ منظور ی
دانست و در تحقیقاتش بھ این نتیجھ رسید کھ خاک ھایی دچار روانگرایی می 

 داشتھ باشند. PI<7یعنی  Aوھمچنین در زیر خط  LL<35شوند کھ 
 
 2003)معیار مرزی سید و ادریس ،1-1-4

دارای استعداد  PI<12و LL<37این محققین ثابت کردند کھ خاک ھای با 
می بایست بر اساس روش  PI<7>10و  LL<25> 35بوده  وخاک ھای با روانگرایی

 مورد آزمایش قرارگیرند. 2006سانکیو 
 
 2006) معیار مرزی بری و سانکیو ،1-1-5

با انجام آزمون ھای آزمایشگاھی و مقایسھ آن با  2006بری و سانکیو در 
می تواند معیارھای روانگرایی در خاک ریزدانھ در یافتند کھ معیار چینی ن

بعنوان معیار مناسبی بھ منظور تحلیل روانگرایی در این خاک ھا بکار رود 
زیرا شرایط موجود در خاک ریز دانھ را بھ خوبی نشان نمی دھد.ھمچنین 

معیار چینی در مورد زلزلھای مختلفی مانند زلزلھ کوجائلی ترکیھ نتوانستھ 
کھ طبق معیار چینی غیر  بود جواب صحیحی ارائھ دھد و بسیاری از زمین ھایی

مستعد برای روانگرایی بودند ،دچار روانگرایی شدند. از طرف دیگر با 
مطالعھ نمودار خمیری کاساگرانده و مقایسھ آن با مقیاس وانگ متوجھ می 

 نکرده است MLشویم  وی ھیچ اشارھای بھ خاک ھای الی با حد روانی پایین 
 
 انگراییودرصد رس روی پتاسیل رو PIبررسی اثر  )2
 

بدین منظور، یکسری آزمایشھای سھ محوری مونوتونیک زھکشی نشده فشاری، روی 
درصد انجام شده است کھ  30تا 0با درصد ریز دانھ از  161ماسھ استاندارد 

در این آزمایش از دو نوع رس با پالستیسیتھ مختلف برای بررسی اثر شاخص 
رس دار استفاده شده است . خمیری روی رفتار زھکشی نشده وروانگرایی ماسھ 

کیلوگرم بر سانتی متر مکعب  1.5و  1.45نمونھ ھا در دو وزن مخصوص خشک 
کیلو پاسکال برای تحکیم نمونھ ھا  400و100ساختھ شده و از دو فشار تحکیمی 

استفاده شده است . برای ساخت نمونھ ھا از روش تراکم مرطوب استفاده 
س و پالستیسیتھ روی رفتار زھکشی نشده و شد.با تحلیل نتایج ،تاثیر درصد ر

روانگرایی مورد ارزیابی قرار گرفتھ شد.پس از انجام آزمایشات فوق محقق 
بھ این نتیجھ رسید کھ با افزایش اندک درصد رس ، نمونھ فقط رفتار 
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انقباضی داشتھ و ھیچ تمایلی بھ رفتار اتساعی از خود نشان نمیدھد در 
سھ با ریز دانھ باال نمونھ بعد از رفتار حالی کھ در ماسھ تمیز وما

انقباضی اولیھ رفتار اتساعی از خود نشان می دھد. ھمچنین مشاھده شد کھ 
با افزایش درصد رس بھ سمت پایین حرکت میکند.  ’e-pخط حالت بحرانی در فضای

 در ذیل تاثیر عوامل مختلف روی رفتار خاک بررسی شده است کھ عباتند از:
 ایش درصد رس روی رفتار زھکشی نشده ماسھ رس دار :)تاثیر افز2-1

بھ منظور بررسی تاثیر درصد رس روی رفتار زھکشی نشده ماسھ حاوی ریز دانھ 
 L%ریز دانھ از گروه30%و 15%،5%،0،نتایج بدست آمده برای نمونھ ھای دارای 

(الف وب)آورده شده است. ھمانطوری کھ در شکل مذکور  1،در شکل 1.45 -100-
بل مشاھده است، نمونھ ماسھ تمیز رفتار نیمھ پایدار را تجربھ می کند قا

وتنش انحرافی بعد از افت موقت بعد از پیک،دوباره افزایش پیدا می کند. 
درصد رفتار بطور کلی تغییر می کند و تنش  5با افزایش اندک رس تا 

وندگی انحرافی بعد از پیک اولیھ افزای شپیدا نمی کند و فقط رفتار نرم ش
با کرنش از خود نشان می دھند. با افزایش بیشتر درصد رس مقدار افت بعد 

درصد رس ، دوباره رفتار نیمھ  30از پیک کاھش پیدا کرده و در نمونھ حاوی 
پایدار بسیار جزئی قابل مشاھده می باشد .  در نمونھ ھایی کھ در معرض 

نیمھ پایدار در نمونھ کیلو پاسکال قرار گرفتھ اند حالت  400فشار تحکیمی 
ب)مسیر تنش ھمین نمونھ  -2% بسیار محسوس تر می باشد.شکل  (30با درصد رس 

ھا را نشان می دھد. مسیر تنش نمونھ ماسھ تمیز نشان میدھد کھ نمونھ بعد 
از رفتار انقباضی اولیھ ،رفتار اتساعی از خود نشان میدھدکھ ناشی از 

تیجھ تنش موثر در نمونھ افزایش پیدا فشار آب حفره ای منفی می باشد.در ن
کرده و مقاومت نمونھ بعد از تحمل ناپایداری اولیھ افزایش پیدا می کند . 

با افزایش اندک ریز دانھ نمونھ صرفا� رفتار انقباضی داشتھ وھیچ تمایلی 
بھ رفتار اتساعی از خود نشان نمی دھد ،تنش انحرافی بعد از نقطھ پیک 

ون نمونھ نمی تواند تنش انحرافی ثابتی را تحمل کند کاھش پیدا می کند وچ
دچار ناپایداری می شود .با افزایش بیشتر ریز دانھ ،ھمچنان نمونھ فقط 

رفتار انقباضی از خود نشان می دھد ولی مقدار نا پایداری نمونھ کمتر می 
%رس ، نمونھ ناپایداری بسیار کمی را تحمل 30شود . بطوریکھ در نمونھ با 

 د. می کن
 

 
                                                  

  :تاثیر افزایش درصد رس روی رفتار زھکشی نشده ماسھ رس دار1شکل 
 
 )تاثیر پالستیسیتھ روی رفتار زھکشی نشده ماسھ رس دار2-2

(الف وب)منحنی تنش کرنش ومسیر تنش نمونھ ھا با درصد رسھای  2شکل
کیلو پاسکال و وزن مخصوص  100با تنش تحکیمی یکسان %، در دو گروه %30،%15،5

مختلف  PIگرم بر سانتی متر مکعب کھ دارای در رس با  1.5خشک اولیھ یکسان 
می باشند را نشان می دھد . با توجھ بھ این نمودار می توان دید کھ در 

باال تنش انحرافی پیک کمتری نسبت بھ نمونھ  PIدرصد رسھای پایین ،نمونھ با 
پایین دارد.این اختالف در تنش انحرافی پیک ،بین دو نمونھ بادو رس   PIبا
مختلف، کم بوده و در بعضی از گروه ھا این اختالف بسیار ناچیز   PIبا 
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% می توان دید کاھش تنش موثر 5است.با دقت در مسیر تنش نمونھ با درصد رس 
را در کرنش ھای باال کمتر بوده و رفتار اتساعی بسیار کمی  PIدرنمونھ با 

باال ناپایداری  PIباال از خود نشان می دھد . بنا براین نمونھ حاوی رس با 
کمتری را تحمل کرده و در برابر روانگرایی و ناپایداری مقاومتر می باشد 

نختلف  PI. با افزایش درصد رس اختالف در تنش انحرافی پیک بین دو نمونھ با 
باال تنش انحرافی پیک بیشتری را  PIبا  % نمونھ30کمتر شده و در درصد رس 

تحمل می کند. ھمواره در ھمھ درصد رس ھا ،مقدار افت تنش انحرافی در 
باال کمتر بوده و ناپایداری کمتری را نسبت بھ نمونھ  PIنمونھ در نمونھ با 

باال  PI% نمونھ با 30پایین تحمل می کند. بھ طوری کھ در درصد رس  PIبا 
پایین ناپایداری PI اری نشده است، در حالی کھ نمونھ باناپاید دچار ھیچ

 کمی را تحمل می کند.

 
               
  دار :تاثیر پالستیسیتھ روی رفتارزھکشی نشده ماسھ رس2شکل

 

 بررسی اثر ریزدانھ ھای پالستیک بر مقامت روانگرایی ماسھ اشباع )3
 

سیلتھای رسی بیشتر خاکھای مخلوط مانند ماسھ ھای رسی ، ماسھ ھای سیلتی و 
از خاکھای خالص مانند رس،سیلت وماسھ تمیز در طبیعت یافت می شوند بھ 
دلیل اینکھ تصور می شد ریز دانھ ھا و ماسھ ھای حاوی ریز دانھ مقامت 

روانگرایی بیشتری نسبت بھ ماسھ ھای تمیز دارند ،رفتار سیکلیک آنھا کمتر 
گرایی ھای متعددی کھ در اثر مورد توجھ قرار گرفتھ بود.اما پس از روان

زلزلھ در این گونھ خاکھا بھ وقوع پیوست توجھ بسیاری از محققان بھ این 
پدیده جلب شد.یکی از نمونھ ھای بارز روانگرایی در خاکھای حاوی ریز دانھ 

آوج ایران روی داد. بررسی ھایی -میالدی چنگوره 2002ژوئن  22در اثر زلزلھ 
 % ریز دانھ چسبنده44خاک محل حاوی ت نشان دادکھ کھ پس از زلزلھ صورت گرف

می باشد. با توجھ بھ اینکھ در مناطق شمال غربی و غربی کشور این نوع 
 خاکھا بھ وفور یافت می شوند، بررسی این موضوع ضروری بھ نظر می رسد.

 ) تاثیر ریزدانھ ھا بر رفتار سیکلیک ماسھ ھا3-1

عی و نھشتھ ھای ساختھ شده بھ دست از آنجاییکھ بسیاری از ماسھ ھای طبی
انسان مانند سد ھای باطلھ دارای درصد قابل توجھی ریز دانھ چسبنده وغیر 

سال  20چسبنده می باشند.، بررسی مقاومت روانگرایی این خاکھا در طول 
گذشتھ بطور گسترده ای  مورد توجھ قرار گرفتھ  است و اطالعات فراوانی در 

 روری بر تحقیقات انجام شده نشان میدھد کھ علیادبیات فنی موجود است.م
رغم مطالعات گسترده درباره نقش ریز دانھ ھا ی غیر پالستیک بر رفتار 

 سیکلیک ماسھ ھا، در ظاھر نتایج متناقصی بدست آمده است. 
 )ریز دانھ ھای غیر پالستیک3-2

انھ )نتایج آزمایشھای چانگ وھمکاران را بھ منظور بررسی اثر ریز د3شکل (
)بر پتانسیل روانگرایی ماسھ ھا انجام شده است PI=5ھای با پالستیسیتھ کم(

را نشان می دھد. با توجھ بھ شکل در نسبت تخلخل ثابت با افزایش ریز دانھ 
کمی کاھش و پس از آن افزایش می یابد.محقق  درصد ،مقاومت روانگرایی10تا 

پالستیک ماسھ بھ نتیجھ دیگری(دزفولیان)نیز با افزودن ریز دانھ ھای غیر 
 مشابھی رسید.
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 10دو محقق دیگر ( امینی وکی) گزارش می دھند کھ با افزایش درصد سیلت از 
درصد افزایش پیدا می کند . پیلتو  60درصد ، مقاومت روانگرایی  50درصد بھ 

درصد مقاومت  35دریافت کھ در نسبت تخلخل ثابت با افزایش مقدار سیلت تا 
و پس از آن بھ آرامی افزایش می یابد.اکسنای نیز بھ این  روانگرایی کاھش

نتیجھ رسید کھ  کھ در نسبت تخلخل ثابت ، با افزایش ریز دانھ غیر پالستیک 
درصد مقامت روانگرایی کاھش می یابد و پس از آن این روند بر عکس می  42تا 

 شود.
 

 
  نگرایی ماسھ ھا: تاثیر ریزدانھ ھای با پالستیسیتھ کم بر مقاومت روا3شکل

 
 )ریز دانھ ھای پالستیک3-3

ایشیھارا و کوسکی بھ این نتیجھ رسیدند کھ رابطھ مشخصی میان درصد رس 
ومقاومت روانگرایی وجود ندارد . اما افزایش پالستیسیتھ بھ افزایش مقامت 

) اما پرال وھمکاران با انجام آزمایش سھ 4روانگرایی منجر می شود ( شکل 
چشی سیکلیک بھروی نمونھ ھایی با نسبت تخلخل ثابت دریافتند محوری ساده پی

کھ در صد رس در خاک مھمتر از پالستیسیتھ آن است. داس و ھمکاران با 
آزمایش بروی نمونھ ھای سیلت و رس در یافتند کھ با افزایش پالستیسیتھ ، 

مقامت روانگرایی افزایش می یابد. لینگ وبی نیز با اضافھ کردن رس بھ 
ھ ریز وسیلت تغییرات مقاومت روانگرایی را بررسی کردند. آنھا ماس

% مقاومت روانگرایی کاھش و پس از 9دریافتند کھ با افزایش مقدار رس تا 
 می یابد.در این بررسی بھ پالستیسیتھ رس اشاره نشده است. آن افزایش

 

 
  : افزایش مقاومت روانگرایی با افزایش شاخص پالستیسیتھ 4شکل 

                                   
 ) بررسی پالستیسیتھ رس3-3-1

در طول چند دھھ گذشتھ تحقیقاتی با ھدف توسعھ روشھای آزمایشگاھی برای 
مقایسھ رفتار خاک ھای رسی در طول زلزلھ انجام شده است و تاثیر عواملی 
 چون تاثیر تنش برشی سیکلی وفرکانس، تاثیر تنش برشی اولیھ ی استاتیکی و

 تاثیر نسبت پیش تحکیم روی مقاومت روانگرایی خاکھای رسی بررسی شده است .
نشان داد کھ ماسھ ھای  1983مطالعات صحرایی تاکیماسو ویوشیمی در سال 

 درصد رس روانگرا نمی شود. 20دارای بیش از 
نیز چنین نتیجھ را گزارش دادند.عالوه بر این  1983سید وھمکاران در سال 

در باال گفتھ شد ایشیھارا وکاسکی با انجام مطالعات ھمان طور کھ 
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آزمایشگاھی بھ این نتیجھ دست یافتند کھ بین افزایش پالستیسیتھ ریز دانھ 
 ھا با افزایش مقاومت دوره ای یک رابطھ قوی وجود دارد.

برای بررسی تاثیر پالستیسیتھ می توان از دو نوع رس با پالستیسیتھ کم 
ستیسیتھ زیاد(بنتونیت) استفاده کرد.   بعد از انجام (کائولینیت)و پال

 آزمایشاتی کھ روی ماسھ( رس دار) بابلسر انجام شد نتایج زیر بدست آمد: 
درصد مقاومت برشی حداکثر  20با افزایش میزان کائولینیت در ماسھ تا حدود   

ر کاھش وبا اضافھ شدن بیشتر مقدار رس افزایش می یابد ولی ھیچگاه بھ مقدا
 ماسھ تمیز نمی رسد.

در درصد ھای پایین کائولینیت رفتار ماسھ بسیار بھ ماسھ سست شباھت  
دارد،یعنی مقاومت برشی آن در کرنش کمی بھ مقدار حداکثر رسیده و بھ 
 تدریج از مقاومت برشی کاستھ شده تا بھ مقدار تقریبا" پایداری برسد

یافتھ کھ این افزایش تا  مقاومت باقی مانده با افزایش کائولینیت افزایش 
درصد کائولینیت بھ کندی صورت گرفتھ واختالف مقامت باقی مانده در  20حدود 

درصد تا ماسھ تمیز بسیار ناچیز بوده ولی با افزایش  20در صدھای کمتر از 
بیشتر رس شدت افزایش مقاومت باقیمانده بیشتر شده و مقدار آن از مقاومت 

 ھ می گیرد. باقی مانده ماسھ تمیز فاصل
در بنتونیت نیز مانند کائولینیت با افزایش درصد ریز دانھ در ماسھ رفتار  

نمونھ ھا بھ تدریج تغییر می کند،تغییر رفتار در افزودن بنتونیت نسبت بھ 
کائولینیت با سرعت بیشتری صورت می گیرد، کھ علت آن را می توان بھ 

 نسبت داد.پالستیسیتھ باالی بنتونیت نسبت بھ کائولینیت 
 
 )بررسی تاثیردرصد رس بر مقاومت روانگرایی3-4

)نمودار تغییر مقاومت روانگرایی خاک را بھ ازای درصد ھای مختلف 5شکل (
سیکل بار گذاری (زلزلھ با بزرگی  15رس برای نسبت تنش سیکلیک معادل با

M=7.5  30)نشان می دھد . ھمانطور کھ مالحظھ می شودبا افزایش درصد رس تا 
درصد مقاومت روانگرایی  30درصد مقاومت روانگرایی کاھش می یابد اما پس از 

شروع بھ افزایش می کند.با توجھ بھ مدل پیشنھادی توانا یاگام میتوان 
درصد  16درصد قسمت اعظم ذرات رس تا  16نتیجھ گرفت کھ با افزایش رس تا 

کمتری نیز بین  قسمت اعظم ذرات رس در فضای خالی بین دانھ ھای ماسھ وقسمت
دانھ ھای ماسھ قرار گرفتھ اندو باعث سست شدن بافت خاک می شوند.با 

درصد ذرات رس عالوه بر اینکھ فضای خالی بین دانھ  30افزایش درصد رس تا 
ھای ماسھ را پر کرده اند باعث جدا شدن دانھ ھای ماسھ از یکدیگر ھم شده 

رل می شود. بطوریکھ با باال اند. در این حالت رفتار نمونھ بوسیلھ رس کنت
درصد مقاومت مقاومت روانگرایی نیز شروع بھ افزایش می  30رفتن درصد رس از 

 25کند. تعیین مقدار دقیق ریز دانھ حدی نیاز بھ آزمایشات بیشتردر محدوده 
) توجھ کرد. 6درصد رس دارد. برای توجیھ این رفتار می توان بھ شکل ( 30تا 

غییرات نسبت تخلخل بین دانھ ھای ماسھ ونسبت تخلخل در این شکل نمودار ت
بین ذرات رس ترسیم شده است. ھمانطور کھ مشاھده می شود در مقادیر کمتر 

از مقدار حدی با افزایش ریز دانھ نسبت تخلخل بین دانھ ھای ماسھ زیاد می 
شود. بھ عبارت دیگر قسمت اعظم ذرات ریز دانھ بدون اینکھ نقشی در باربری 

وعھ داشتھ باشند تنھا فضای بین دانھ ھای ماسھ را پر میکنندو قسمت مجم
کمتری نیز در بین دانھ ھای ماسھ قرار می گیرند. بدین ترتیب مجموعھ سست 

تر می شود و مقاومت روانگرایی نمونھ کاھش می یابد . اما در مقادیر 
ه از بیشتر از مقدار حدی ،ذرات رس کامال" دانھ ھای ماسھ را احاطھ کرد

تماس آنھا با یکدیگر جلوگیری کرده اند.در این حالت ذرات رس رفتار 
مجموعھ را کنترل می کنند و با افزایش مقدار ریز دانھ نسبت تخلخل بین 

ذرات رس نیز کاھش می یابد . این امر منجر بھ باال رفتن مقامت روانگرایی 
 نمونھ میشود.
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  5/7رای زلزلھ با بزرگی تغییر مقاومت تناوبی ھمپایھ شده ب- 5شکل

  بر حسب درصد رس

 

 
  تغییرات نسبت تخلخل بین دانھ ھای ماسھ و نسبت تخلخل- 6شکل 

  بین ذرات رس بر حسب درصد رس

 
 و انواع آن تثبیت خاک )4

 
جھت بھبود و اصالح خاک درساختگاه ھایی کھ مستعد روانگرایی ھستند می توان 

تعویض کل خاک مستعد روانگرایی  خاکبرداری و -1از چند روش استفاده نمود: 
بھبود خاک درجا  -2تا رسیدن بھ الیھ ای مطمئن با خاکی غیر قابل روانگرا 

متراکم ساختن خاک با شمع ھای تراکمی ، میلھ  -3(تغییر دانھ بندی) 
 تثبیت شیمیایی خاک روانگرا -4ارتعاشی و یا تراکم دینامیکی 

ي شده امر مشکلي است، مھندسي انتخاب روش تثبیت خاک بھ صورت طبقھ بند
اقتصادي  نیروي انساني  -ژئوتکنیک مي باید با توجھ بھ کلیھ ي مسائل فني 

و ماشین آالت، تجربھ ي شخصي و نتایج آزمایشات، روش بھینھ را انتخاب و 
اقدام بھ تثبیت خاک کند. صرف نظر از مسائل مربوط بھ مکانیک خاک و 

 ھای اصالح خاک.. یکي از معمول ترین کاربردکاربرد آن در پي سازي و غیره .
در تقویت راه سازي و باند فرودگاه است. بنابراین مسألھ ي مورد توجھ 

براي مھندس طراح این است کھ بھ چھ ترتیب خاک نامناسب را براي کاربرد 
با توجھ بھ آن کھ اکثر مھندسان مشاور و  مورد نظر اصالح نمایند.

و کاملي از روش ھاي گوناگون تثبیت و اصالح خاک  پیمانکاران اطالعات جامع
دارند و در آیین نامھ ھاي مختلف کاربرد آن توصیھ شده است متأسفانھ در 
پروژه ھاي معدودي در ایران از این روش ھا استفاده شده است کھ برخي از 

  دالیل بھ شرح زیر است:
برخي از عدم آشنایي  -2عدم وجود ماشین آالت مناسب اجراي کار،  -1

عدم آگاھي از فن آوري ھاي نوین و  -3پیمانکاران بھ شیوه ھاي اجراي کار، 
مسائل مربوط بھ فاصلھ ي حمل مصالح و  -4پرھیز از کارھاي فني جدید، 

عدم استفاده از روش ھاي بھسازي و تثبیت سبب مي گردد تا بر حسب  -5مواد، 
در این شرایط ھزینھ ي  نیاز و مورد مصالح مناسب از فواصل زیاد حمل شود.
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اجراي کار با توجھ بھ حجم زیاد مصرف مصالح منتخب و مسائل مربوط بھ آن 
   بسیار گران خواھد بود.

 استفاده از مواد پلیمری برای تثبیت خاک )5
 

با مروري بر تحقیقات انجام شده، بھ این نکتھ مي رسیم کھ تعداد کارھایي 
افزودني ھاي (ه بسیار زیاد استکھ بر روي پایداسازي ھاي سنتي انجام شد

اما در مقایسھ تحقیقات و . )سنتي مانند: آھک، سیمان و خاکستر آتشفشاني
از طرفی مدارک بسیار کمي در رابطھ با پایدارسازي ھاي غیرسنتي وجود دارد

افزایش ھزینھ ي ساخت راه، سد، راه آھن و فرودگاه و بھ طور کلي سازه ھاي 
ودن بودجھ و سرعت اجراي کار سبب مي گردد تا خاکي با توجھ بھ محدود ب

حداکثر ی از مصالح محل ،مھندسان براي جلوگیري از جابھ جایي زیاد احجام
نروند.بنابراین دراینجا بھ  2و1د و بھ سراغ روشھای استفاده را نماین

:  )PVAپلي وینیل استات ( - 1 تشریح برخی از این مواد پلیمری می پردازیم :
ي یک محصول تجاري جھت تثبیت و کنترل ذرات خاک ارائھ نموده محققان آلمان

) مي باشد. PVAي کھ اساس فرمولي آن یک نوع پلي وینیل استات (یاند. ماده 
در صنعت، ونیل استات از واکنش گاز اسیداستیک و استیلن تھیھ مي شود. پلي 

لت ونیل استات ھا معموال� بھ شکل امولسیون مي باشند کھ در خاک یک حا
نگھدارندگي سھ بعدي را ایجاد مي کنند کھ سبب تثبیت موقعیت مکاني ذرات 

خاک مي گردد و این در حالي است کھ آب و اکسیژن بھ راحتي قابلیت نفوذ در 
چنین خاکي را دارند. پلي وینیل استات یک مایع غشایي مي باشد کھ سبب سفت 

 2تا  1بعدي حدود  3شدن سطح خاک مي گردد و در خاک بھ شکل یک ساختار 
ماه  18تا  12سانتي متر از خاک سطح را پوشش مي دھد. این ماده، داراي 

ماندگاري در خاک است. تحقیقات بیش تر نشان داد کھ کاربرد این ماده ي 
چسبناک؛ سبب ارتقاي ساختاري خاک، افزایش نفوذ آب، ازدیاد استحکام دانھ 

ردد و بھ طور خالصھ؛ کاربرد این ماده سبب مي گ infiltration / drainageبندي خاک و 
جلوگیري از فرسایش ناشي از اثر آب و باد است. استفاده از این ماده ي 

تثبیت کننده بھ گونھ اي است کھ این ماده را اسلحھ اي در برابر خشکسالي 
   نامیده اند.

پلي وینیل اکریلیک ماده اي  ):PVA( اکریلیک وینیل پلي امولسیون-2

تاکنون در بازار موجود است و بھ تازگي، از  1970مي باشد کھ از  شیمیایي
این ماده جھت تثبیت جاده ھاي خاکي استفاده مي شود کھ با ایجاد نفوذ و 

چسبندگي بھینھ در بین اجزاي خاک، مقاومت سطح را در برابر آب افزایش مي 
یش یافتھ دھد. این ماده بھ دلیل ساختار شیمیایي متشکل از مولکول ھاي آرا

در یک زنجیره ي نسبتا� مستقیم کھ از عرض داراي پیوندھاي جانبي با 
زنجیرھاي مجاور مي باشند و تشکیل یک شبکھ ي مولکولي را مي دھند؛ در 

مقایسھ با ساختارھاي مولکوليِ روغن ھا، قیر امولسیوني و ... داراي 
   ساختار شیمیایي یکنواخت تري ھستند.

 در گر مقاوم یک ھمراه بھ پلیمر نوع دو از مشتکل لمحصو این: خاک سریش-3

مي باشد. ھمان طور کھ از اسمش پیداست این ماده نیز جھت تثبیت  U.V برابر
جاده ھاي روستایي خاکي، اراضي کشاورزي و راه ھاي شني بھ کار مي رود. بھ 
سبب وجود خاصیت چسبناکي در این ماده از آن بھ جاي قیر مي توان بھ عنوان 

یھ ي محافظ بتن در پي ساختمان استفاده نمود. واکنش سریع این ماده با ال
سطح ممزوج شده از مزایاي منحصر بھ فرد سریش خاک مي باشد؛ بھ طوري کھ در 

دقیقھ زمان الزم است تا این ماده خشک  15بحث عایِق پي کھ اشاره گردید تنھا 
   شود و یک الیھ ي محافظ را بر روي بتن تشکیل دھد.

 لحاظ بھ کھ باشد مي خاک جاي جابھ و تخریب و فرسایش کنترل جھت محصولي
ت است. کاربري این ماده افزایش قابلیت طبیع با سازگار زیستي، محیط

   باربري انواع خاک مي باشد.
 قابل ھوایي و آب مختلف شرایط در و) بندد مي( شود مي محکم زود ماده این

 ماده این. باشد مي آل ایده بسیار اهفرودگ سازي بست براي. است استفاده
باندن اجزاي چس ھم بھ سبب باشد مي کربن ي پایھ بر پلیمري زنجیر داراي کھ

خاک بھ یکدیگر مي شود. ناحیھ اي کھ با این ماده مخروج مي گردد داراي 
   سطحي سخت مي گردد و ظاھري شبیھ بھ یک سطح سیماني دارد.

   :کرد اشاره زیر موارد بھ نتوا مي ماده این محیطي خصوصیات از
دگي کنن آلوده عدم -4 پذیري، اشتعال عدم -3 خوردندگي، عدم -2 غیرسمي، -1

   آب
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 در خاک گر تثبیت عنوان بھ محصول این :)لیگنین( لیگنوسولفات کلسیم-4
. باشد مي کاغذسازي صنایع از جانبي محصول یک ماده این. است موجود بازار
 عنوان بھ آن توجھ قابل کاربرد است تیره اي هقھو و شکل خمیري اي ماده
گدانھ ھاي بزرگ سن حتي لیگنین. است حیوانات ي تغذیھ براي چسبناک خمیر

با  50/50) را ھم بھ ھم مي چسباند. این ماده بایستي بھ صورت 53(شماره ي 
آب مخلوط گردد. پس از اختالط عملیات کوبش الزم نیست و این کار را بار 

   م خواھد داد.ترافیک انجا
توسط ھرمان و ھانل با  1924در سال  ):PVA( لکلا وینیل پلي امولسیون-5

ماده ای بی بو،  پلي وینیل الکل .[7]ھیدرولیز پلی وینیل استات ساختھ شد
نیمھ شفاف و دارای بلورھای سفید یا کرم می باشد.خصوصیات مقاومتی آن بھ 

اومت کششی کاھش می یابد.از مقدار رطوبت بستگی دارد و با افزایش آن مق
خصوصیات آن می توان بھ غیرسمی بودن ، عدم خورندگی و عدم آلودگی آب 

    [9]و[8]اشاره کرد .
جھت مسلح کردن خاک از الیاف پلی پروپلین می توان  الیاف پلیمری: -6

استفاده کرد . استفاده از این الیاف جھت بھبود خواص مکانیکی خاک یکی از 
 راه کارھا می باشد   اقتصادی ترین 

  
  الیاف پلیمری

پلي ونیل استات با ترکیب ھاي مختلف استفاده شده  PVA پلیمر از تثبیت جھت
درصد و داراي رطوبت  100در تمامي آزمون ھا برش بر روي نمونھ ھا با تراکم 

بھینھ صورت پذیرفت براي حصول بھ این ھدف، تمام مخلوط ھاي ساختھ شده، 
کم پروکتور قرار گرفتند. تا وزن مخصوص خشک حداکثر و مورد آزمایش ترا

   رطوبت بھینھ ي ھر یک تعیین گردد.
، افزودن پلیمر بھ خاک موجب باال بردن آزمایش ھای انجام گرفتھ بھ توجھ با

آزمایش  ضریب ارتجاعي برشي و نیز چسبندگي و زاویھ اصطکاک نمونھ ھا گردید.
یمري و خاک، تنش برشي حداکثر، بھ طور نشان مي دھد کھ در مخلوط ھاي پل ھا

پیوستھ با افزودن مقدار ماده مضاف افزایش مي یابد. چسبندگي حداکثر خاک 
درجھ اضافھ  15برابر شده و زاویھ ي اصطکاک،  9درصد پلیمر  004/0بھ ھمراه 
   ]10گردید. [

در شرایط آزمایشگاھي افزودن پلیمر بھ خاک موجب افزایش خواص ضمنا  
د صنعتي این روش با توجھ بھ ریزدانھ ح در تجربھ مي شود. نیز ي خاکمکانیک

 بودن خاک و نیز کوچک بودن حباب تزریقي در این خاک ھا مشکل است.
 نتیجھ گیری )6
 
% کھ بھ آن درصد سیلت حدی گفتھ می 35) با افزایش اندک ریز دانھ (تا حدود1

ونمونھ دچار )تمایل نمونھ بھ رفتار انقباضی بیشتر می شود [11]شود
ناپایداری می شود ولی با افزایش بیشتر ریزدانھ نمونھ دوباره مقاومت خود 
را  بدست می آورد و در درصد رس باال ، نمونھ دوباره رفتار اتساعی از خود 

 نشان می دھد.
پایین در برابر روان گرایی مقاوم  PIباال نسبت بھ نمونھ با PIنمونھ با  )2

 تر است.
)کاھش پیدا می کند ولی 1درصد رس تنش انحرافی پیک (در شکل با افزایش  )3

 % نرخ کاھش تنش انحرافی پیک کمتر می شود20بعد از درصد رس حدود 
 ) با افزایش پالستیسیتھ ذرات رسی، مقاومت روانگرایی نیز افزایش می یابد4
) برای بررسی تاثیر ریز دانھ ھای پالستیک بر مقاومت روانگرایی ماسھ ھا 5
 اید بھ دو پدیده بھ طور مجزا دقت شود :ب

الف)حضور ریزدانھ در ماسھ می تواند باعث تغییر در تمایل خاک بھ انبساط 
و انقباض در اثر اعمال تنش برشی گردد.این تغییر بھ نوبھ خود بھ افزایش 

 فشار آب حفره ای و در نتیجھ تغییر مقاومت روانگرایی منجر می شود
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بدلیل طبیعت چسبنده خود می تواند مقداری از این ب)رس موجود در نمونھ 
چسبندگی را بھ دانھ ھای ماسھ اطراف خود منتقل کند و مقاومت روانگرایی 

 را افزایش دھد 
ریز دانھ رسی پالستیسیتھ بیشتری دارد )تاثیر چسبندگی در مواردی کھ 6

ب))می زیادتر است .بھ ھمین دلیل با در نظر گرفتن ھر دو مورد ((الف)) و((
توان نتیجھ گرفت ھر دوعامل روی مقاومت روانگرایی تاثیر گذارند و در 

واقع اندر کنش آنھا افزایش و یا کاھش مقاومت روانگرایی ماسھ را تعیین 
  می کند.

استفاده از پلیمر در خاک ھاي دانھ اي با توجھ بھ طریقھ ي قرار گیري )7
 ھتري را نشان مي دھند.ذرات و فواصل الزم جھت چسبانیده شدن نتایج ب

و ... بھ علت  P.V.Aمزیت تقویت خاک با استفاده از پلیمرھاي رایج مانند )8
 عدم خوردگي و تجزیھ ي شیمیایي، مدت دوام باالي آن مي باشد.

و درجھ  16مقاومت برشي  MLدرصد پلي ونیل استات بھ خاک  004/0با افزودن )9
 می شودبرابر اضافھ  9چسبندگي 
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