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 خالصه

های ریزدانه از های گوناگونی جهت بهبود مشخصات مکانيکی خاکامروزه تکنيک 

یا تثبيت وجود دارد. با توجه به اثرات مثبت افزودن آهک به  سازیقبيل مسلح

واکنش پوزوالنی بين خاک و آهک بوسيله مچنين تسریع های ریزدانه و هخاک

خاکستر پوسته برنج، بررسی اثرات توام این مصالح با یکدیگر احتماال بتواند 

تر های ریزدانه را به خصوص در مناطق سردسير گستردههای مهندسی خاککاربرد

رس با م خاکستر پوسته برنج و آهک با خاک أنماید. در این پژوهش با اختالط تو

، تغييرات مقاومتی و های مختلف انجماد و ذوبهای مختلف و اعمال سيکلددرص

های آزمایشی ساخته شده از نمونهها مورد بررسی قرار گرفته است. تورمی مخلوط

های انجماد و ذوب متفاوت آوری تحت سيکلروز عمل  7ها پس از هر یک از مخلوط

ها پس از پس مقاومت فشاری و تورم نمونهسيکل قرار گرفتند. س 10و 7، 4، 1، 0

تحمل سيکلهای ذوب و انجماد مورد نظر تعيين گردید. نتایج بدست آمده از این 

های رسی تثبيت شده با حاکی از افزایش مقاومت و کاهش تورم نمونه هاآزمایش

 .باشدهای یخ زدن و ذوب شدن  میآهک و خاکستر پوسته برنج  در برابر سيکل

 
های انجماد و ذوب، آهک، خاکستر پوسته برنج، خاک تثبیت، سیکلکلیدي:  کلمات

 .رس

 

 

  مقدمه .1

 

کنند. در شناخت خاک رس دو پارامتر مقاومتی و تورمی خاک، نقش مهمی را ایفا می

شود سرمازدگی و یخها میاز جمله عواملی که باعث کاهش مقاومت و تشدید تورم خاک

افتد باعث بروز خسارات یده که در نقاط سردسير اتفاق میباشد. این پدزدن خاک می

شود. در نواحی سردسير و کوهستانی زمانی که خاک های عمرانی میزیادی به پروژه

شوند که در اثر زدگی میهای فوقانی خاک دچار یخگيرد الیهدر معرض سرما قرار می

فته و ظرفيت باربری آن به شدن ساختمان خاک از بين رزدن و آبهای متناوب یخسيکل

.  یابدشدت کاهش می  

افتد که در اثر بارندگی یا وجود آب شدن به این صورت اتفاق میزدن و آبیخ 

های زیربنایی زمين یا مصالح بستر نفوذ کرده و در اثر زیرزمينی، آب در قسمت

با  زدن آبزند. یخها یخ میسرمای هوا آب درون حفرات خالی خاک یا سنگدانه

های افزایش حجم آن همراه است و این افزایش حجم باعث اعمال فشار بر ذرات و الیه

شوند اما های یخ ذوب میهایی که آب و هوا معتدل است الیهشود. در طی زمانخاک می

 .]1[ای جاده ممکن است به صورت فاحشی کاهش یابدظرفيت سازه

                                                 
 کارشناسی ارشد ژئوتکنيک دانشجوی 1
 مهندسیدانشکده   استادیار 2
 مهندسیدانشکده  استادیار 3
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باشند. این ساس در برابر یخبندان میهای حماسه ریزدانه، الی و خاک رس از خاک   

ها به علت کوچک بودن اندازه و قطر متوسط حفرات، از خاصيت موئينگی باالیی خاک

شود. با افزایش اندازه ذرات و برخوردارند که این خود باعث جذب آب و تورم می

ای خاک، از حساسيت آن در برابر یخبندان نتيجتًا اندازه متوسط حفرات بين دانه

 .]2[شودکاسته می

های جغرافيایی، مناطق زیادی وجود در کشور ما با توجه به پراکندگی   

قرار دارند و همين  متوالی هایشدنزدن و ذوبهای ما در معرض یخدارد که سازه

های متوالی سبب بوجود آمدن تغييرات نامطلوب در خواص شدنزدن و ذوبیخ

 .]3[شودمهندسی مصالح می

 

 هاو روش مواد .2
 

 مواد و مصالح مورد نياز .1.2
 

 نمونه خاک

ای در شهر یاسوج واقع در استان خاک مورد مطالعه، خاک رس بوده که از منطقه

های قبل از تهيه نمونه ها تهيه شده است.کهگيلویه و بویراحمد جهت انجام آزمایش

های صورت آزمایشآزمایش مشخصات فيزیکی و شناسایی خاک مذبور تعيين گردید. کليه 

مشخصات  انجام گردید. ASTMگرفته در این پژوهش مطابق استانداردهای مندرج در 

بندی متحد ارائه شده است. این خاک بر اساس طبقه 1نمونه مورد بررسی در جدول 

  قرار دارد. CLدر گروه 
 

 مشخصات نمونه خاک مورد بررسی -1جدول

 مقدار هاویژگی

 64/2 چگالی ویژه

 91/17 خميری)%(حد 

 4/35 حد روانی)%(

 49/17 دامنه خميری)%(

 5/6 رطوبت طبيعی)%(

 86/18 رطوبت بهينه)%(

وزن مخصوص خشک 

 (3m∕KN)حداکثر

26/17 

 

 آهک

ار کيلوگرمی از باز 50های آهک مورد استفاده از نوع آهک شکفته بوده که در بسته

نه فوالد اصفهان بر روی آهک مصالح شهر یاسوج تهيه شده است و در شرکت آزمو

 درج گردیده است. 2انجام شد که نتایج آن در جدول   XRFمصرفی آزمایش 
 

 بر روی آهک  XRFنتایج آزمایش  -2جدول 

ميزان موجود در 

 آهک)%(

ترکيب 

 شيميایی

ميزان موجود 

 در آهک)%(

 ترکيب شيميایی

027/0  MnO 094/0  Na2O 

33/0  Fe2O3 3/12  MgO 

005/0  Co3O4 025/0  P2O5 

014/0  CuO 33/0  SO3 

004/0  ZnO 039/0  Cl 

009/0  As2O3 031/0  K2O 

028/0  SrO 8/57  CaO 

85/28  L.O.I 009/0  TiO2 

- - 003/0  Cr2O3 

 خاکستر پوسته برنج

پوسته برنج مورد نياز از کارخانجات برنجکوبی حومه شهر یاسوج تهيه شده و در 

در شرکت آزمونه فوالد اصفهان بر روی  یل شده است.کوره شهر شيراز به خاکستر تبد

 3انجام شد که نتایج آن در جدول   XRFخاکستر پوسته برنج مصرفی نيز آزمایش 

شود که در خاکستر توليدی مقادیر با توجه به جدول مشاهده می درج گردیده است.

 زیادی سيليس وجود دارد.
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 وسته برنجبر روی خاکستر پ  XRFنتایج آزمایش  -3جدول 

ميزان موجود 

 در خاکستر
پوسته  

 برنج)%(

ترکيب 

 شيميایی

ميزان موجود 

 در خاکستر
پوسته  

 برنج)%(

ترکيب 

 شيميایی

038/0  TiO2 18/0  Na2O 

019/0  Cr2O3 82/0  MgO 

078/0  MnO 2/0  Al2O3 

57/0  Fe2O3 8/81  SiO2 

009/0  CuO 77/0  P2O5 

014/0  ZnO 51/0  SO3 

007/0  As2O3 62/0  Cl 

006/0  SrO 33/3  K2O 

9/8  L.O.I 2/1  CaO 

 

 روش انجام پژوهش .       2.2

  
ابتدا درصدهای بهينه آهک و خاکستر پوسته برنج برای اضافه کردن به خاک رس  

ها در سيکل انجماد و سپس همه ترکيب برای افزایش مقاومت و کاهش تورم تعيين شده

ها به محوری بعد از سيکل، نمونهت فشاری تکذوب قرار گرفتند. برای آزمایش مقاوم

های ساخته شده حاوی درصدهای شوند. در گروه اول نمونهدو گروه کلی تقسيم می

نج بررسی مختلف آهک و در گروه دوم حاوی درصدهای مختلف آهک و خاکستر پوسته بر

ر روزه استفاده شده است. بر روی ه 7 آوریعمل زمان شدند. در هر دو گروه از

ها در وزن مخصوص خشک حداکثر ترکيب آزمایش تراکم مجزایی انجام شد و تمام نمونه

محوری، در کل، نتایج مربوط اند. برای نمونه تکو رطوبت بهينه ترکيب ساخته شده

 نمونه بررسی شده است. 3ترکيب قبل و بعد از سيکل و برای هر ترکيب  20به 

متر ميلی 1کرنش کنترل شده با سرعت نفوذ  روشمحوری به آزمایش مقاومت فشاری تک

جش برای سن انجام شده است.  ASTM D 2166-98و بر اساس استاندارد   در دقيقه 

-تورم نمونه قبل و بعد از سيکل نيز از دو گروه اصلی استفاده شده است. نمونه
های گروه دوم حاوی درصدهای مختلف های گروه حاوی درصدهای مختلف آهک و نمونه

 7آوری  ها در زمان عملآهک و خاکستر پوسته برنج هستند. در هر دو گروه، نمونه
محوری، بر روی هر ترکيب اند. مانند آزمایش مقاومت فشاری تکآوری شدهروزه عمل

ها در وزن مخصوص خشک حداکثر و آزمایش تراکم مجزایی انجام شد و تمام نمونه

 19ی نمونه تورم، در کل، نتایج مربوط به اند. برارطوبت بهينه ترکيب ساخته شده

آزمایش  نمونه بررسی شده است. 3ترکيب قبل و بعد از سيکل و برای هر ترکيب 

، در و به روش اشباع انجام شده است  ASTMD1883-98طبق استاندارد شماره تورم 

روزه، هر نمونه  7آوری گيری تورم، پس از سپری شدن زمان عملواقع برای اندازه

با های مشخص ميزان تورم نمونه ساعت در آب قرار گرفت و در زمان 96ه مدت ب

  استفاده از گيج قرائت شد.
گيرد. بعد انجام می ASTM D 560شدن بر حسب استاندارد آزمایش یخ و ذوب   

-رجه سانتید -23ها داخل فریزر تحت دمای آوری مورد نظر، نمونههای عملاز زمان

ها از یخچال خارج و به مدت شوند. سپس نمونهاعت قرار داده میس 24گراد به مدت 

گراد( نگهداری شده تا ذوب درجه سانتی 21ساعت در محيط آزمایشگاه )حدود  23

 .دهندشدن را تشکيل میشدن مجموعًا یک سيکل یخ و ذوبزدن و ذوبشوند. فرآیند یخ

محوری و ين مقاومت فشاری تکهای تعيسيکل یخبندان و ذوب آزمایش 10پس از حداکثر 

 .ها انجام گردیده استتورم بر روی نمونه

  1Lبرای هر ترکيب از عالئم اختصاری استفاده شده است که در آن  پژوهشدر این  

دهنده درصد ماده به معنی خاکستر پوسته برنج و عدد نشان 2RHAبه معنی آهک، 

به معنای ترکيبی است که در آن  6L-8RHAمورد نظر در ترکيب است، به عنوان مثال 

 درصد خاکستر پوسته برنج وجود دارد. 8درصد آهک و  6

  
 نتایج .3

                                                 
 1- Lime 

2- Rice Husk Ash 
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 تغييرات رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشک حداکثر .    1.3

 

خاکستر   -آهک   -های مختلف خاک رس نتایج حاصل از آزمایش تراکم هاروارد برای مخلوط

های مختلف و وزن مخصوص خشک حداکثر برای طرح اختالط پوسته برنج جهت محاسبه رطوبت بهينه

با افزودن آهک و خاکستر پوسته برنج به خاک رس، حاکی از آن است که به طور کلی 

 4جدول در  وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهينه ترکيب افزایش یافته است.

و خاک رس  درصد آهک 8تيمار خاک رس و خاک رس تثبيت شده با  نتایج تراکم هاروارد سه

 درصد خاکستر پوسته برنج نشان داده شده است. 10و  درصد آهک 8تثبيت شده با 

 

مختلف قادیر رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر برای سه ترکیبم -4جدول   

وزن مخصوص خشک 

 (3m∕KNحداکثر)

رطوبت 

 بهينه)%(

 ترکيب

26/17  86/18  Soil 

74/15  16/25  8L 

78/14  83/26  8L-10RHA 

 

 

های خاک رس محوری نمونههای انجماد و ذوب بر مقاومت فشاری تکثر سيکل.     ا2.3

 و خاکستر پوسته برنج تثبيت شده با آهک

 

درصد آهک و  4های تثبيت شده با تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده نمونه 1شکل 

ماد و ذوب برای دوره های انجدرصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج نسبت به سيکل

 دهد.روزه را نشان می 7آوری عمل

 

 
های تثبیت های انجماد و ذوب برای نمونهمقاومت فشاری محدود نشده در مقابل سیکل -1شکل 

 شده

روزه 7آوری درصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج، دوره عمل 4با    

 

شود که با افزایش درصد خاکستر پوسته برنج به با توجه به این شکل مشاهده می  

کنند های بيشتری را تحمل میها تعداد سيکلدرصد آهک، نمونه 4خاک تثبيت شده با 

درصد خاکستر پوسته  10و  8، 6درصد آهک و  4های تثبيت شده با طوریکه نمونهبه

درصد  4با  ها ترکيب نمونهاند که در ميان آنسيکل را تحمل کرده 10برنج تمام 

سيکل،  10درصد کاهش مقاومت بعد از  35درصد خاکستر پوسته برنج  با  8آهک و 

 ها داشته است.کمترین ميزان کاهش مقاومت را در بين این ترکيب

درصد  6های تثبيت شده با تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده نمونه 2شکل 

های انجماد و ذوب برای يکلآهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج نسبت به س

 دهد.  روزه را نشان می 7آوری دوره عمل
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های تثبیت های انجماد و ذوب برای نمونهمقاومت فشاری محدود نشده در مقابل سیکل -2شکل 

 شده

روزه 7آوری درصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج، دوره عمل 6با    

 

درصد آهک  6شود که در خاک تثبيت شده با میبا توجه به این شکل مشاهده    

درصد آهک، اضافه کردن درصدهای خاکستر پوسته برنج باعث افزایش مقاومت  4مانند 

سيکل،  10ها بعد از شود، که در بين این نمونههای بيشتر میخاک و تحمل سيکل

ت درصد کاهش مقاوم 36درصد خاکستر پوسته برنج با  8درصد آهک و  6نمونه با 

 7آوری اند. البته با توجه به کم بودن زمان عملکمترین درصد کاهش را داشته

روزه و کامل نشدن واکنش بين آهک و خاکستر پوسته برنج، درصد کاهش مقاومت بعد 

درصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج  4های با سيکل در نمونه 10از 

دهای مختلف خاکستر پوسته برنج کمتر درصد آهک و درص 6های با نسبت به نمونه

 بوده است.

درصد آهک و  8های تثبيت شده با تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده نمونه 3شکل 

های انجماد و ذوب برای دوره درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج نسبت به سيکل

 دهد.روزه را نشان می 7آوری عمل

 

 
های تثبیت های انجماد و ذوب برای نمونهدر مقابل سیکلمقاومت فشاری محدود نشده  -3شکل 

 شده

روزه 7آوری درصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج، دوره عمل 8با    

 

 4درصد آهک مانند  8شود که در خاک تثبيت شده با با توجه به این شکل مشاهده می

نج باعث افزایش درصد آهک، اضافه کردن درصدهای خاکستر پوسته بر 6درصد و 

 10ها بعد از شود، که در بين این نمونههای بيشتر میمقاومت خاک و تحمل سيکل

درصد کاهش  37درصد خاکستر پوسته برنج با  10درصد آهک و  8سيکل، نمونه با 

 اند.مقاومت کمترین درصد کاهش را داشته
 

 های انجماد و ذوب بر تورماثر سيکل .         3.3
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درصد آهک و درصدهای مختلف  4های تثبيت شده با يرات تورم نمونهتغي 4شکل 

روزه  7آوری های انجماد و ذوب برای دوره عملخاکستر پوسته برنج نسبت به سيکل

 دهد.را نشان می

 

 
شده های تثبیتهای انجماد و ذوب برای نمونهتغییرات تورم در مقابل سیکل -4شکل   

روزه 7آوری تلف خاکستر پوسته برنج، دوره عملدرصد آهک و درصدهای مخ 4با    

 

شود که با افزایش درصد خاکستر پوسته با توجه به این شکل مشاهده می   

 ها تعداددرصد آهک، نمونه 4برنج به خاک تثبيت شده با 

درصد آهک و  4های تثبيت شده با طوریکه نمونهکنند بههای بيشتری را تحمل میسيکل

اند که در ميان سيکل را تحمل کرده 10خاکستر پوسته برنج تمام  درصد 10و  8، 6

درصد  29درصد خاکستر پوسته برنج  با  8درصد آهک و  4ها ترکيب نمونه با آن

-سيکل، کمترین ميزان افزایش تورم را در بين این ترکيب 10افزایش تورم بعد از 
 ها داشته است.

درصد آهک و درصدهای مختلف  6با  های تثبيت شدهتغييرات تورم نمونه 5شکل 

روزه  7آوری های انجماد و ذوب برای دوره عملخاکستر پوسته برنج نسبت به سيکل

 دهد.را نشان می

 

 
شده های تثبیتهای انجماد و ذوب برای نمونهتغییرات تورم در مقابل سیکل -5شکل   

روزه 7آوری ملدرصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج، دوره ع 6با    

 

درصد آهک  6شود که در خاک تثبيت شده با با توجه به این شکل مشاهده می   

درصد آهک، اضافه کردن درصدهای خاکستر پوسته برنج باعث کاهش تورم خاک  4مانند 

سيکل، نمونه  10ها بعد از شود، که در بين این نمونههای بيشتر میو تحمل سيکل

درصد افزایش تورم، کمترین  26صد خاکستر پوسته برنج با در 10درصد آهک و  6با 

 اند.درصد افزایش را داشته

درصد آهک و درصدهای مختلف  8های تثبيت شده با تغييرات تورم نمونه 6شکل  

روزه  7آوری های انجماد و ذوب برای دوره عملخاکستر پوسته برنج نسبت به سيکل

 دهد.را نشان می
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های تثبیت شدههای انجماد و ذوب برای نمونهورم در مقابل سیکلتغییرات ت -6 شکل  

روزه 7آوری درصد آهک و درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج، دوره عمل 8با    

 

درصد آهک  8شود که در خاک تثبيت شده با با توجه به این شکل مشاهده می

ه برنج باعث کاهش درصد آهک، اضافه کردن درصدهای خاکستر پوست 6درصد و  4مانند 

 10ها بعد از شود، که در بين این نمونههای بيشتر میتورم خاک و تحمل سيکل

درصد افزایش  29درصد خاکستر پوسته برنج با  10درصد آهک و  8سيکل، نمونه با 

 اند.تورم کمترین درصد افزایش را داشته
 

 نتایج .4

 

های مختلف خاک رس و آهک نتایج حاصل از آزمایش تراکم هاروارد برای مخلوط -1

با افزودن آهک و خاکستر به طور کلی و خاکستر پوسته برنج نشان داد که 

پوسته برنج به خاک رس، وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهينه ترکيب 

 افزایش یافته است.

 60با اعمال اولين سيکل انجماد و ذوب مقاومت خاک رس تثبيت نشده حدود  -2

 ها مقاومتی ندارند.و پس از آن نمونه کنددرصد افت می

های خاک رس تثبيت شده با آهک و ذوب بر نمونه –های انجماد با اعمال سيکل -3

روزه، افزایش درصد خاکستر  7آوری خاکستر پوسته برنج برای دوره عمل

های شود که نمونه سيکلپوسته برنج به خاک تثبيت شده با آهک باعث می

کاهش مقاومت کمتری نسبت به خاک تثبيت شده با آهک  بيشتری را تحمل کند و

درصد  4های تثبيت شده با های مختلف، نمونهداشته باشد. بعد از تحمل سيکل

اند که درصد درصد خاکستر پوسته برنج بيشترین مقاومت را داشته 8آهک و 

 درصد بوده است. 35سيکل حدود  10کاهش این ترکيب بعد از 

شود. ایجاد یک حالت سمنتيک مانع از افزایش حجم خاک میمواد پوزوالنی با   -4

اضافه کردن خاکستر پوسته برنج نيز سبب تسریع واکنش پوزوالنی و تشکيل 

گردد. همچنين شود و بدین صورت باعث کاهش تورم خاک میمواد سمنتيک می

اضافه کردن خاکستر پوسته برنج به خاک تثبيت شده با آهک عالوه بر افزایش 

کند که نتيجتًا منجر به کاهش تورم خاک ومت، خلل و فرج خاک را پر میمقا

 .شودمی

های خاک رس تثبيت شده با آهک ذوب بر نمونه –های انجماد با اعمال سيکل  -5

های روزه، بعد از تحمل سيکل 7آوری و خاکستر پوسته برنج برای دوره عمل

درصد خاکستر پوسته برنج  10درصد آهک و  6های تثبيت شده با مختلف، نمونه

 10اند که درصد افزایش این ترکيب بعد از کمترین افزایش تورم را داشته

 درصد بوده است. 26سيکل حدود 

با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقيق مبنی بر اثر مثبت خاکستر   -6

پوسته برنج بر روی مقاومت و تورم خاک رس تثبيت شده با آهک بعد از 

نجماد و ذوب، و همچنين وجود سرما در مناطق غرب و جنوب غرب و های اسيکل

توان از این تثبيت کننده برای بهبود کشت گسترده برنج در این مناطق، می

 خصوصيات خاک در این مناطق استفاده نمود.

 منابع .5
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