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 خالصھ

آن باعث خواص مکانیکی باربری و است کھ ضعف در بستر قرار گیری سازه ھای مھندسی خاک 
 ،ییاجرا ،یمالحظات اقتصاد یریبا در نظرگ یاصالح ھایروش افتنی یشده ھمواره بشر در پ

 اصول علمي و استفاده از بھ کارگیری خاك با بھسازی.و ... باشد ستیز طیحفظ مح ،یمنیا
مشخصات مھندسي و خواص مكانیكي برای اینکھ تكنولوژي ھاي جدید، مواد و مصالح مناسب را 

مورد استفاده بخشید،برا بھبود  خاکاز جملھ مقاومت، تغییر شكل پذیري و ظرفیت باربري 
امروزه انباشت تایرھای فرسوده یک تھدید بزرگ برای محیط زیست محسوب می .قرار می گیرد

 بھ دلیل داشتن مقاومت كششي زیاد و وزن مخصوص پایین و دوام باال مي الستیك ھا .شود
در این مقالعھ سعی شده بھ ارزیابی  .توانند كاربردھاي زیادي در ژئوتكنیك داشتھ باشند

پارامترھای خاک ، وزن مخصوص و حداکثر وزن مخصوص خشکمقدار درپیرامون تاثیر خرده الستیک 
 .در خاک ھای رسی پرداختھ شود اي حفره آب فشار و مقاومت برشی،
 

خواص مکانیکی ، خرده الستیك ضایعاتي  ، ی رسیخاک ھابھسازی  کلمات کلیدي:
 .، محیط زیست خاکھای رس

 
 

 مقدمھ-1
 گرفتھ قرار استفاده مورد خاك بھسازي براي متفاوتی روشھاي دور بسیار ھاي گذشتھ از

 یافتن کاھش حال در ساز و ساخت مناسب ھاي نزمی ، جھان جمعیت رشد با اخیر سالھاي در .است
 کار این روشھاي بین شدیدي رقابت نامناسب ھاي زمین اصالح و بھبود بھ نیاز رو این از است،

                                                
 
1
 دانشجوی دکترا 

2
 استادیار 

3
 خاک و پی دانشجوی کارشناسی ارشد 

4
 خاک و پی دانشجوی کارشناسی ارشد 
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 سطح در جامد ضایعات میزان افزایش نتیجۀ دیگردر طرف از .بھ وجود آورده است
 .دادند انجام ضایعات این از استفاده مورد در زیادي ،تحقیقات قینمحق و مھندسین،زمین
 است داده اختصاص خود بھ را کشور ونقل حمل بخش عظیمی از  کھ ای جاده ونقل حمل صنعت

 زیست مسایل اھمیت بھ توجھ با .دارد کشور تایر باصنعت ناپذیر واجتناب مستقیم رابطھ
 سيبرر فرسوده، ھاي الستیك تعداد روزافزون افزایش و اخیر ھاي سال در ایران در محیطي

 طبیعي بصورت تایر الستیك مانند پلیمري، مواد .است برخوردار خاصي اھمیت از مسئلھ این
 توسط متعددي روشھاي اخیر سالھاي طي اینرو، از دارد طوالني بسیار زمان مدت بھ نیاز

 گردیده ارائھ اتومبیلھا فرسوده تایرھاي از مجدد استفاده و بازیافت منظور بھ محققین
در  عنوان بھ آنھا مجدد كاربرد مشكل، این حل براي مطرح راھكارھاي از یكيکھ  است

 استفاده از ضایعات الستیک بھ دلیل داشتن ویژگی ھای باشد، مي پروژه ھای عمرانی
می تواند تحولی عظیم را در بھبود خواص مکانیکی خاک ھای ، ژئو تکنیکی مناسب
 جھان در خودرو کیالست از ادهاستف کیالست حجماز دیدگاه دیگر  رسی ایجاد نماید.

 سراسر در یطیمح ستیز بزرگ مشکل کی بھ لیتبد  نیبنابرا ، است شیافزا حال در
 بلکھ ست،یز طیمح یآلودگ باعث تنھا نھ ریتا یھا توده نیا.سبب می شود جھان

می  متراکم ھا زبالھ گرید از کمتر .داشت برخواھد در سالمت و یسوز آتش خطرات
کھ با .کنند یم زبالھ اشغال دفن یھا محل در یادیز حجم آنھا کھ یطور بھ ،شوند

 مستعد منطقھ کی بھ لیتبد ،محل ھای دفع زبالھ ھای الستیک در باران آب حمع شدن
است  شده تیآنسفال مانند خطرناک یھا یماریب حامل کھ یا پشھ پرورش یبرا

 پروژھھاي در بازیافت، رب عالوه مواد، این مدیریت براي پیشرفتھ کشورھاي در امروزه.
 .میشود استفاده عمران مھندسی

 بھ ھا ترانشھ در فرسوده ھای تایر خرده کاربرد بررسی بھ 1999سال ھمکارانش در و لی
 نظری مطالعات و محوری سھ ھای ازمایش نتایج بھ  توجھ وبا پرداختند سبک مصالحی عنوان

 ترانشھ وزن کاھش بر عالوه فرسوده یھا الستیک خرده کھ شدند متوجھ محدود اجزای روش بھ
 بر ھا ترانشھ در استفاده جھت ماسھ با ترکیب در خصوص بھ کافی برشی مقاومت ھا،از

 خرده با شده مسلح ماسھ ونشست باربری ظرفیت 2004لسا در وھمکارانش یون .[1]خوردارند
 نشان ،نتایجدادند قرار مطالعھ مورد ای صفحھ بارگذاری آزمایش ی وسیلھ بھ را الستیک

 ربارب 2از بیشتر فرسوده ھای تایر خرده با شده مسلح سست ماسھ باربری ظرفیت کھ داد
 و آج ھای خرده ترکیب با ماسھ سازی مسلح از ناشی کاھش ت.اس سست ی ماسھ باربری ظرفیت

 متراکم ماسھ برای درصد 34از وبیش سست ماسھ برای درصد70 از بیشتر تایر ھای دیواره

نتیجھ گرفتند کھ درصد خرده الستیک  2005گاتلند و ھمکاران در سال . [2] تاس بوده
با  بھ نحوی کھ ،خرده الستیک داشتھ-تاثیر بھ سزایی بر مقاومت برشی مخلوط ماسھ

 2007 سال  در. [3] مقاومت برشی افزایش می یابد ،درصد خرده ھای الستیک افزایش
Atton خصوصیات بر الستیك خردھھاي افزودن رتأثی روي بر را مطالعاتي و ھمکارانش 

 و برشي مقاومت افزایش از حاكي ایشان تحقیق نتایج.دادند انجام رسي خاكھاي فیزیكي
 و تورم پتانسیل نفوذپذیري، ماكزیمم، قابلیت خشك دانسیتھ پالستیسیتھ، اندیس كاھش

قات کمی بر از انجایی کھ در این زمینھ تحقی .[4] بود مذكور مخلوط در فشردگي نشانھ
در این مقالھ بھ بررسی مھم ترین پارامترھای  ،روی خاکھای رسی صورت گرفتھ است

خواص خاک ھای بھسازی شده با ضایعات الستیک کھ معموال مھندسین ژئوتکنیک آن را 
  پرداختھ شده است.،مدنظر قرار میدھند

 
 خاک بھسازی با ضایعات الستیکبررسی خواص -2
 
 ثر وزن مخصوص خشکوزن مخصوص و حداک-2-1
 

مقاومتی  خصوصیات بھ نحوی کھ  است خاکھاي ھاي شاخص مھمترین از یکی فشاري مقاومت
 براي .دارد بستگی آن بھینۀ رطوبت درصد و خشک مخصوص وزن بھ اشدید بھسازی شده خاکھاي
 سدھاي ھا، جاده خاکریز احداث در توان می کھ الستیک خرده-رس ھاي مخلوط رفتار بررسی

 در آزمایشگاھی ھاي نمونھ  بایستی،گرفت کار بھ را آنھا مھندسی ھاي سازه سایر و یخاک
 تست [5]وھمکارانشان ستین کھ در این زمینھ .شوند آماده ، محل با مشابھ شرایط

 نیھمچن و ییتنھا بھ رس خاک یفشردگ یھا یژگیو نییتع یبرا پراکتور استاندارد
 یبرا )1(انجام دادند کھ مطابق شکل  ریتا درشت و زیر ضایعات با  رس خاک مخلوط

 %19 نھیبھ رطوبت در kN/m3 15.79 خشک مخصوص وزن حداکثر بھ ،ییتنھا بھ یرس خاک
- b(شکل  و دانھ زیر ھایریتا ھای مخلوط مربوط بھ )a-1شکل ( .است آمده دست بھ

 هشاھدممورد کھ در ھر دو ، درشت دانھ بوده  ھایریتا ھای مخلوط مربوط بھ )1
 میشود دیده ھمچنین .یابدمی  کاھش خشک واحد وزن ،ریتا درصد شیافزابا میشود کھ 

 .میباشد کمتر باال، الستیک خرده درصدھاي در پارامترھا این کاھش نرخ کھ
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درصد رطوبت بھینھ و وزن مخصوص حداکثر برای خاک رس با درصدھای مختلف ضایعات  -  1شکل 

  تایر 

 
 حداکثر بھ ،ییتنھا بھ یرس خاک یبرا [6]و ھمکارانشان کھ مشابھ نتایج سطانی 

ضایعات ریز برای  .دست یافتند %21.75 نھیبھ رطوبت در kN/m3 14.78  خشک مخصوص وزن
 و  kN/m3 ، 12.98 ،12.28 13.8 خشک بھ وزن مخصوص،بھ ترتبب 30و 20، 10دانھ با درصدھای 

 30و 20، 10شت دانھ با درصدھای ضایعات دررسید ودر  %21، %20، %21.5 نھیبھ رطوبت
 %18.98، %20.1 نھیبھ رطوبت و  kN/m3 ، 13.78 ،12.72 14.4 خشک بھ وزن مخصوص،بھ ترتبب

 .رسید 19.1%،
وزن کمتری دارای ،ھمچنین با توجھ بھ پایین تر بودن وزن مخصوص ضایعات الستیک 

 از یاریبس در و باال یحرارت قیعا باال، دوام کم، یچگال لیدل بھ.بوده است
کننده دارای پتانسیل باالی  پر را مواد ریسا با سھیمقا در نھیھز حداقل موارد
 و ھا سازه پشت در وزن سبک و پرکننده ماده کی عنوان بھ استفاده برای

 داشتھ است. زھایخاکر و حائل دیوارھای
  

 مقاومت برشی-2-2
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 ظرفیت ،نظیرژئوتکنیک سیمھند مسائل از بسیاری در مھم عاملی ھا خاک برشی مقاومت
 بر وارد جانبی فشار ،و خاکریزھا و سدھا شیروانی سطحی،پایداری ھای پی باربری

شکل  رییقدرت و تغ یھا یژگیو بھ زین مواد پرکنندهرفتار  .است حائل دیوارھای
برای بررسی  و ھمکارانش ستین دارد. یبستگ کننده ای کھ استفاده میشودمواد پر

خاکھای رسی بھسازی شده (حجمی) یعمود کرنش یھا یژگیو وبرشی  ویژگی ھای مقاومت
 تحکیم شرایط در میبرش مستق شیآزمادر ،ضایعات الستیک درصد و ابعاد مختلف با

) بھ 2کھ مطابق شکل (،ندادمختلف انجام د تنش نرمالتحت  نشده یزھکش یافتھ
بھ وضوح دیده .[5]دست یافتند یافق ییجابھ جا یدر مقابل منحن یتنش برش نمودار

موارد،  نیدر اای در منحنی تنش برشی دیده نمی شود کھ  قلھ چیھ می شود کھ
در نظر گرفتھ  بھ عنوان نقطھ شکست%  20-10 یشکل برش رتغیی شود کھ  یم شنھادیپ

متر) بھ عنوان نقطھ  یلیم 9( یشکل برش رتغیی %15با در نظر گرفتن کھ .[7]شود

بدون  خاک رس در حالت پاسکال لویک 327 ش نرمالتنتحت  بھ عنوان مثال،،شکست
 20الستیکمخلوط الت ودر ح استپاسکال  لویک 110 یمقاومت برش دارایضایعات الستیک 

 لویک 140 %  ریز دانھ  30الستیکمخلوط  پاسکال و لویک 181 %  درشت دانھ 
مطابق .یابد یم شیافزا ، تنش نرمال شیافزا اب یبرش مقاومتن،یھمچن .استپاسکال 

 یھمھ منف بدون ضایعات یخاک رس یبرا نرمال تنشتحت  یکرنش عمود ریمقاد )a-2شکل(
تنش تحت  ضایعات الستیکو درشت  زیر مخلوط .در حال وقوع است یفشرده ساز ایو 

 یدھد، فشار عمود یرا نشان نم یقابل توجھ یعمود کرنش پاسکال لویک 54 نرمال
مثبت (اتساع)  یکم ایبھ صفر  کیتنھا نزد یرسخاک  ی) برای(فشرده ساز یمنف یکم
 ).B،2-F-2شود (شکل یم

دانھ  یرس یبھ مانند خاک ھا زیدانھ ر مخلوط ، الستیکدرصد ضایعات  شیافزا با 
 .می کندرفتار  درشت دانھ مانند ماسھ یخاک ھامانند درشت بھ دانھ مخلوط  و زیر
 

 
خاک برای  ی وتغییر شکل ھای عمودیتنش برشدر مقابل  یافق ییجابھ جا ی ھایمنحن  - 2شکل 

  الستیکضایعات  ریز ودرشت دانھ رس با درصدھای مختلف

 
اصطکاک  ھیو زاو یگبندسچ ؛ )3مطابق شکل ( یختگیپوش گسستین و ھمکارانش بھ 

ھمانطور دست یافتند. دانھ و درشت زیر الستیکمخلوط  درصد ھای  در مقابل یداخل
اصطکاک  ھیزاوکاھش  سببو درشت  زیھر دو مخلوط ر برای %40تا  کھ مشاھده می شود

اصطکاک  ھیو زاو شتریب چسبندگی، گریبھ عبارت د .می شود یگبندسچ شیافزا وی داخل
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پاسکال از  لویک 19 چسبندگی . بھ عنوان مثال،میشود ضایعات %40تا کمتر  یداخل
 یپاسکال برا لویک 56و ریز  مخلوط یپاسکال برا لویک 54بھ را  تنھاخاک رس 
درجھ از خاک رس  21 یاصطکاک داخل ھیزاو .دھد یم شافزای   %40در  الستیکمخلوط 

   %40در  درشت الستیکمخلوط  یدرجھ برا 15وریز مخلوط  یبرادرجھ  10بھ را  تنھا
 .دھد یم کاھش

 یم شیافزا یاصطکاک داخل ھیزاو و دھد یرا کاھش م چسبندگی، % بھ بعد40 از
در جھت  ضایعات الستیکمخلوط  %40تا  ھر دو نوع مخلوط یبرا یختگیپوش گس .ابدی

 د.چرخ یم در خالف جھت ساعت  آن و پس ازچرخد  یساعت م یعقربھ ھا

 
 ) درشت دانھbدانھ، ( زی) رa(ی ختگیپوش گس  - 3شکل 

 
عبدی و  ،ضایعات الستیک بر روی مقاومت برشی خاک ھای رسی  کھ در تعیین تاثیر 

کھ برای  شده زھکشی یافتھ تحکیم شرایط تحت محوری سھ آزمایش نتایج ازان ھمکارانش

 .[8]بھ نتایج مشابھ دست یافتند،انجام داده الستیکمخلوط % 15-10-5-0درصدھای 
بھ   650از رس خاک برشی مقاومت میزان الستیک، خرده درصد افزایش با کھ شده مشاھده

% برای خاک 8.8رنش در لحظھ گسیختگی از نین کچھم .یابد می افزایش کیلوپاسکال690
درصد خرده الستیک افزایش یافتھ  15% برای خاک رس مخلوط شده با 19.8رس بھ 

برای است.این رفتار بیانگر افزایش شکل پذیری با افزایش خرده الستیک است.
 چسبندگی % افزودن الستیک تقریبا5داخلی کھ با ازای ھر  اصطکاک ھیزاوچسبندگی و 

 .دھد یم کاھش%7.8 یاصطکاک داخل ھیزاو  و دھد یم شزایاف 3%

 درشتدانھ  مخلوط%  25-15تا  بھسازیدھد کھ  ینشان م میبرش مستق شیآزما جینتا
و  چسبندگی  ،یاز نظر مقاومت برشبرتری  یدارا ،زیدانھ ر مخلوط%  35-25و 

بھ  فادهاست پتانسیل نیبنابرا ، ستخاک رس تنھانسبت بھ  یاصطکاک داخل ھیزاو
 کمتر شیبکرنش بیشتر در لحظھ گسیختگی و ھمچنین . کننده را داردپر هعنوان ماد

و  انرژی ی کننده جذب الیھ بھ عنوان استفادهنشان دھنده پتانسیل  کرنش-تنش منحنی
 .بکاھد را زلزلھ از ناشی خسارات

 اي حفره آب فشار -2-3
 ایجاد اي حفره فشارآب مقدار بر کالستی خرده اثر بررسی منظور بھسلطانی و ھمکارانش 

 متفاوت تحکیمی مؤثر تنش سھ زھکشی نشده در محوري سھ آزمایشھاي نمونھ ھا، در شده
 با نمونھ ھاي براي محوري کرنش حسب بر حفرھاي آب فشار تغییرات نمودار. [9]دادند انجام

 ھم با )4( شکل در kpa300 و   kpa100تحکیمی  مؤثر تنش ھاي متفاوت براي الستیک خرده درصد
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 آب فشار مقدار خالص رس بھ الستیک افزودن با گفت شکل میتوان این روي از .است شده مقایسھ
 بر الستیک مقدار اثر بھتر ارزیابی براي.یابد می کاھش برش اثر در شده ایجاد اي ه حفر

 برحسب آنھا تغییرات ھا، نمونھ در شده ایجاد حداکثر حفرھاي آب فشار میزان و مقاومت
 شکلھا این از.است شده رسم )5( شکل در متفاوت تحکیمی مؤثر تنشھاي در الستیک درصد

 در الستیک خرده -رس ھاي طمخلو در شده ایجاد حفرھاي آب فشار مقدار ، کرد استنباط میتوان

تحکیمی   تنش در و یافتھ افزایش خالص رس بھ نسبت  kpa200 و   kpa100ی میتحکتنشھاي 

kpa300 آب فشار روي بر الستیک درصدبنابر این تاثیر .است تقریبا ثابت حفرھاي آب رفشا 
  .است ناچیز تقریبا�  ھاي حفر
 

 
  kpa300ب)،  kpa100در فشار محفظھ ای:الف)  محوري کرنش با اي حفره آب فشار تغییرات-  4شکل 

 

 
خرده  درصد برابر در ر،حداکث اي حفره آب فشار ب) ، حداکثر انحرافی تنش الف) :تغییرات -  5شکل 

  الستیک

 
ضایعات  درصد افزایش با الستیک ذرات قطبی غیر ماھیت دلیل بھضایعات الستیک ھمچنین 
درنتیجھ سبب عبور آب .یابد می کاھش کمی مقدار بھ آب جذب الستیک ذرات قطر والستیک 

 بیشتر و فشار کمتر در حمل ھای کھ بھ عنوان خاکریز پشت دیوار حائل استفاده
 وارد می شود. ،شده

 
 بحث-3
  

مواد شیمیایی الستیک و دیگر آلوده ،فلزات سنگین،مطالعات نشان می دھد کھ روی 
کننده ھای موجود در ترکیب الستیک بعد از قرار گرفتن در خاک مرطوب باعث رسوب 
مواد سمی بھ آب ھای زیرزمینی می شود.البتھ میزان این آلودگی با توجھ بھ نوع 

آن تغییر می کند. تایر ھای انباشتھ شده مکانی  PHملھ جآب از  خاک و خواص
مناسب برای تخم گذاری حشرات خطرناک وموش ھاست کھ از تھدید کنندگان اصلی سالمت 

انباشت شده یکی از رایج ترین عوامل انسان ھستند. بروز آتش سوزی در تایرھای 
ل آن آلودگی ناشی از و بھ دنبا ،بھ طوری کھ باعث آلودگی جوی ،آلودگی ھاست

با بھره گیری از روش مناسب جھت .[10]رسوبات این آتش سوزی در خاک و سطح آب ھاست
جنبھ ،استفاده از ضایعات الستیک میتوان گام مھمی در جھت کاھش اثرات زیست محیطی

اقتصادی و بھبود رفتار مکانیکی خاک ھا برداشت.کھ طبق پارامترھای بحث شده در 
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 سازه پشت مصالح تسلیح ،انسیل کافی جھت استفاده بھ عنوان بھسازیباال دارای پت
 عایق ایجاد ،راھسازي ھاي پروژه در فرسایش كنترل و نرم ھاي خاك تسلیح نگھبان، ھاي

و... بوده است.از جھت دیگر الستیک دارای رفتار االستیک زیاد بوده  کھ سبب  صوتي
 زلھ است. جذب زیاد انرژی و کاھش شدت نیروی در اثر زل

 تنھا و نشده مشاھده الستیک خرده از استفاده برای باري زیان اثر ھیچ مطالعات براساس
 کھ، ھاست آن احتراقي خود پتانسیل بھ مربوط ھا الستیك خرده از استفاده محیطي محدودیت

 كرده ارائھ را 6270دستورالعمل پتانسیل این رساندن حداقل بھ بمنظور  ASTMنامھ آیین
 .است
 
 گیرينتیجھ-4
 

 از .است بوده حلقھ میلیون 13.5 بر بالغ تایر انواع تولیدات 1388 سال امار بھ توجھ با

 خوشبینانھ ،در شود می افزوده زیست محیط بھ ساالنھ کھ ای فرسوده تایر میلیون 13 انبوه

 و ردگی می قرار استفاده مورد الستیک بازیافت صنایع در ان وزنی درصد 25 تنھا حالت ترین
 غیر ھای سوزی اتش امکان ونیز حشرات رشد برای محلی و زیست محیط الودگی باعث مابقی
 كھ،میرسد نظر بھ الستیك ذرات فیزیكي خواص بھ توجھ با.نماید می ایجاد را مھار قابل

 افزودن.جست بھره خاكھا رفتاري و مقاومتي پارامترھاي بھبود براي مصالح این از بتوان
 چگالی کاھش و شده خاک برشی مقاومت افزایش موجب مناسبی و بھینھ درصد تا الستیک خرده

 درصد افزایش ھمچنین.شود می حداکثر خشک دانسیتھ و بھینھ رطوبت میزان ھا، نمونھ
 كھ است حالي در این یابد، می كاھش سپس و افزایش ابتدا را در خاك چسبندگي الستیك،
 داده نشان افزایش سپس و كاھش ابتدا الستیك صددر افزایش با داخلي اصطكاك زاویھ مقدار

 .است
 کمتر، تحکیمی، تنش در کھ دریافت میتوان محوري سھ آزمایش از حاصل نتایج بھ توجھ با

 تنش در عکس بر و است کمتر ھا نمونھ سایر از خالص رس اضافی حفرھاي آب فشار میزان
 خالص رس نسبت چندانی تغییر مخلوط ھاي نمونھ اضافی حفرھاي آب فشار بیشتر، تحکیمی

 د.ندار
 خاکریز در سبک مصالح عنوان بھ الستیک خرده – رس مصالح مخلوط از کھ نمود استنباط توان می

 بھ نسبت مقاومت میزان در ھمراه با افزایش نمود، استفاده خاکی ھاي سازه دیگر و یھا
 در و نموده مدیریت نیز را الستیکی زائد مواد توان می طریق این از د.شو ایجاد خالص رس

اھمیت خطر ناشی از انباشتگی تایرھای فرسوده در محیط زیست  د.کر دفن زمین داخل
بر سالمت انسان و نیز نابودی محیط زیست وآلودگی آب ھای زیرزمینی برای دولت 

پیش بینی می شود کھ  ھا ونقش آفرینان توسعھ ی این صنعت ھنوز روشن نشده است.
بردن بھ اھمیت این موضوع شاھد استفاده گسترده از انھا در در آینده با پی 

حفظ منابع طبیعی و  ،بھسازی خاک عالوه بر بھبود خاک سبب زیبا سازی محیط زیست 
کھ استراتژی مناسبی برای دور ریز ضایعات الستیک می  ،آلودگی کمتر ھوا و آب 

 باشد.
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