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 خالصه

ها  برخي از خاك د.تثبيت خاك به اصالح و بهبود خواص فيزیکي و مهندسي آن براي تامين یک رشته اهداف از پيش تعيين شده اطالق مي شو

در این تحقيق به  د.ننامرغوب محسوب مي شو ،ت راه سازيبه علت مشخصات فني نا مطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهي رس یا الي براي عمليا

در  .پرداخته شده است زنجان واقع در استان كردستان -چهار خطه محور بيجار 6كریز قطعه بررسي تاثيرات استفاده از آهک در تثبيت خاك الیه هاي خا

سازي  براي مدل. مورد قياس قرار گرفته اند مذكور، روند نتایج حاصل از دوه در حالت اجراي الیه هاي تقویتي، مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئل

، ميزان رطوبت جنس خاك، درصد آهک،با بررسي نقش عواملي نظير:  شده است. استفادهFLAC.2D افزار تفاضل محدود از نرمد نظر پروفيل خاكي مور

 .آمده اندبه دست نتایج جامعي  وغيره انرژي حاصل از تراكم دانه بندي الیه هاي تقویتي،

 ، روش عدديخاکریزکلمات کلیدي: تثبییت، آهك، 

 مقدمه .1

ها به  برخي از خاك .محسوب نموداصالح و بهبود خواص فيزیکي و مهندسي آن براي تامين یک رشته اهداف از پيش تعيين شده  را مي توانتثبيت خاك 

اهداف  از سوي دیگر،  .براي عمليات راه سازي نا مرغوب محسوب مي شود علت مشخصات فني نا مطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهي رس یا الي

افزایش  ،هاي نرم و كم مقاومت اصالح خاك ،استفاده هاي موثر از قرضه هاي جانبي دانست:تامين یک یا تعدادي از موارد زیر را مي توان  تثبيت خاك 

دامنه  ،رطوبت خاك ،ضخامت الیه هاي روسازي ،انقباض خاك، تورم، نفوذپذیري پارامترهایي مثل: كاهش،افزایش مقاومت باربري خاك ،دوام خاك

بازسازي روسازي هاي فرسوده با استفاده از مصالح  ، ایجاد الیه هاي اساس و زیراساس با قابليت باربري بيشتر ، جلوگيري از فرسایش خاك ،خميري خاك

درصد آهک مناسب براي در یک تعریف ساده  . صرفه جوئي در مصرف مصالحو ات ساختمانيتر عملي آماده سازي محوطه اي براي اجراي آسان، موجود

خاك با آهک همواره در كانون توجه قرار و بهسازي مسئله تثبيت  . درصد آهکي است كه دامنه خميري یا حد رواني مورد نظر را تامين نماید، یک خاك

نقش آهک و سخت شدگي به مطالعه ، ایران مناطق خشک و نيمه خشک برگرفته از نمونه خاك رسيضمن بررسي یک [ 1است. وفائيان و همکاران]داشته 

                                                            
 کارشناس ارشدخاک وپی 1
 کارشناس ارشدخاک وپی  2
 مشاور  مهندس3
  دکتراي خاک وپی4
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بررسي اثر درصد آهک و زمان بر مقاومت تراكمي خاك )تنش پيش ایشان با  .پرداختندهاي آهکي در منطقه مركزي ایران  خاك با زمان براي خاك

و با افزایش درصد آهک، مقاومت افزایش  هدرصد معني دار بود 1راكمي خاك در سطح احتمال درصد آهک بر تنش پيش ت دریافتند كه تاثير تراكمي( 

هاي منطقه مركزي ایران كه  كه خاك همچنين بيان نمودند .نخواهد داشت. ضمنا تنش پيش تراكمي، با اثر زمان در مدت یک هفته تغيير چنداني مي یابد

 [۲]روشن ضمير و یوسف زاده .دهندمي هاي مشابه بدون درصد آهک، از خود نشان  بيشتري نسبت به خاكمقاومت به تراكم  درصد آهک زیادي دارند،

هاي آهک، سيمان، سولفات آلومينيوم و سولفات كلسيم هم به صورت مجزا و هم به صورت تركيبي براي اصالح واگرایي كنندهاز تثبيتضمن استفاده 

ها، مزایا و معایب اي بين افزودنيمقایسه ها به طور جداگانه و انجام بررسيتثبيت خاك با هر یک از افزودني پس از ،خاك بستر كانالي در شرق اصفهان

استفاده تركيبي سولفات آلومينيوم با آهک یا سيمان منجر به كاهش  داده و چنين نتيجه گرفتند كهنيز مورد بررسي قرار را كنندهاستفاده توأم از چند تثبيت

نمونه برداشت شده از جاده هاي جنگلي  61با بررسي  [3]مجنونيان و صادقيشود. ها به صورت مجزا ميمقدار مورد نياز افزودني نسبت به كاربرد این افزودني

به  MLو CHH ،CHL ، CLخاك هاي و حدود اتربرگ دریافتند كه  بندي، هيدرومتريجنگل خيرود كنار و انجام آزمایش هاي دانه سري نم خانه 

 با بررسي خاك منطقه وليعصر شهر تبریز، [4]كاتبي مي رسند.درصد مخلوط آهک به حداكثر مقاومت خود  10و  7، 5، 3ترتيب در درصد رطوبت هاي 

براي بررسي مقاومت از نتایج وي . دادتثبيت یک نوع خاك كربنات دار را با آهک و ماسه )هم به طور جدا و هم به صورت تركيبي از هر دو( توضيح 

و دكردرصد تعيين  6به ميزان را مقدار بهينه آهک جهت تثبيت خاك  نموده واستفاده  CBR( و آزمایش UCSآزمایش فشار محدود نشده )تک محوري 

براي الیه زیر اساس  (32%)درصد ارتقا مي یابد كه با معيار ارزیابي تعيين شده  35تر خاك مورد نظر به  CBR ،با این ميزان آهک چنين نتيجه گرفت كه

هرچند معيارهاي ارزیابي را براي الیه زیر اساس جوابگو مي باشد  ،ماسه به عنوان تثبيت كننده -تركيبي از آهکهمچنين بيان نمود كه قابل قبول مي باشد. 

دو درصد و جایگزین نمودن بيست درصد ماسه از نظر اقتصادي احتماال گزینه بهتري نسبت به استفاده از شش درصد ولي كاهش ميزان آهک به ميزان 

زنجان واقع در استان  -چهار خطه محور بيجار 6بيت خاك الیه هاي خاكریز قطعه در این تحقيق به بررسي تاثيرات استفاده از آهک در تث آهک نخواهد بود.

در مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئله در حالت اجراي الیه هاي تقویتي، نتایج حاصل از دو روند مذكور، مورد قياس  .كردستان پرداخته شده است

نقش عواملي نظير: جنس خاك، درصد  شده است. استفادهFLAC.2D افزار تفاضل محدود از نرمسازي پروفيل خاكي مورد نظر  قرار گرفته اند. براي مدل

 قرار گرفته است.مورد بررسي آهک، ميزان رطوبت، دانه بندي الیه هاي تقویتي، انرژي حاصل از تراكم وغيره 

 بيان مسئله .2

در شکل طبقه بندي مصالح آن مطابق با شيت ارائه شده  در حد فاصل كيلومتراژ  ده ووكيلومتر ب 8.48زنجان داراي طول  -قطعه ششم چهار خطه محور بيجار 

باشد. حد رواني نمونه اخذ  درصد مي 78در حدود  40نيز دیده مي شود، درصد عبوري از الک شماره  ۲همانطور كه در شکل  مي باشد. A-7از دسته  ۲

مشکل اساسي مشاهده نمود.  1پارامترهاي مکانيکي این خاك را مي توان در جدول شماره است. به دست آمده  17و اندیس خميري آن نيز برابر با  47شده، 

يت خاك مزبور و در ارتباط با چنين خاكي حد رواني باال و در نتيجه قابليت بسيار محدود تراكم پذیري آن مي باشد. در چنين شرایطي مي توان نسبت به تثب

درصد  3ميزان آهک مورد نياز براي اجراي عمليات تثبيت را مي توان برابر با  3تقویتي اقدام نمود.  با توجه به شکل شماره یا برداشت كامل آن و اجراي الیه 

بيان شده اند نيز در روند مدل سازي مورد  [5]. با این وجود براي دستيابي به یک روند جامع، كليه درصدهاي متعارف آهک كه در مرجع [5]لحاظ نمود

 تر، عمليات اجراي الیه تقویتي نيز مورد آناليز و مدل سازي قرار گر فته است. گيري دقيق ار خواهند گرفت. همچنين با هدف مقایسه و نتيجهبررسي قر
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 زنجان –بیجار محور قطعه ششم چهار خطه جانمایی . 2شكل                       

 

 زنجان -ششم محور بیجار مكانیكی خاک قطعه پارامترهاي : 1جدول                   

PI(%) LL(%) ºΦ C(Kpa) (KN/m3)γ 
17 47 6 56 10 

 

 

                   
 

 زنجان –بیجار محور قطعه ششم چهار خطه  گزارش دانه بندي خاک .2شكل                    

 

                   
 [5]تعیین درصد آهك بهینه بر حسب نوع خاک .3شكل                           
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 مدل سازي: .3

  

 گسيختگي مد نظر در این مدلاستفاده شده است. الزم به یادآوري است كه معيار FLAC.2Dبراي مدل سازي عملکرد خاك موجود در منطقه از نرم افزار  

جناح سمت چپ و راست با  اي در نظر گرفته شده است كه در آن، كف شبکه،كولمب خواهد بود. در این مدل، شرایط مرزي به گونه -سازي، معيار موهر

بار به صورت اعمال بردارهاي سرعت در  كرنش،گيردار مي باشند. به منظور اعمال بارگذاري و در حالت كنترل  yوxفرض اعمال تراكم مناسب، در راستاي

، طوري در نظر گرفته شده كه از وارد آمدن یک شوك اوليه به سيستم، جلوگيري نموده در هر مرحله ناحيه زیر اساس معرفي شده است. مقدار بردار سرعت

سانتي از مصالح  15سانتي خاكریز و یک الیه  15الیه  7شکل از ، مت4پروفيل لحاظ شده مطابق شکل  تا اثرات موقت اوليه ناشي از بار وارده را تعدیل نماید.

 )به صورت بردارهاي سرعت(تحت یک بارگذاري ساده در ابتدا پروفيل مزبور در شرایط عادي)بدون تثبيت و عدم اجراي الیه تقویتي(زیر اساس مي باشد. 

عمال بار ترافيک  در طي مدت زمان ساده تر، چنين بارگذاري را مي توان معادل ا به عبارت ار گرفته است.قر متر بر هر گام بارگذاري -1*10-8برابر با 

پروفيل بردارهاي تغيير مکان به عنوان نمادي در نظر گرفت. و یا بار ناشي از عبور غلتک  در مراحل انجام عمليات تراكم طوالني)برابر با عمر طرح روسازي( 

 متر)در مقياس نرم افزار( 3.1۹7*10-3ثر این بردارها برابر با حداك آورده شده است. 5در شکل  بدون تثبيت،از جابجایي مصالح الیه زیر اساس در حالت 

ل تخریب الیه زیر اساس و به تبع آن، تخریب مابقي الیه هاي دروشن است كه بروز چنين جابجایي اي در ميان ذرات را مي توان به بيان ساده تر معاثبت شد.

 فوقاني دانست.

 

 
 

 مش بندي پروفیل .4شكل                                                                           

 

 )در حات عدم تثبیت( پس از اعمال بارگذاري : بردارهاي جابجایی پروفیل5شكل                              

 تثبيت  1. 2

حدود ، تراكم پذیريتغيير رفتار خاك مي شود.این تغييرات را مي توان تغيير در دانه بندي، روند تثبيت در دراز مدت منجر به  الزم به یادآوري است كه

فت الیه زیر اساس گرم بر سانتي متر مکعب به با 3در حدود  چگاليمصالح آهک تثبيتي نيز با در نظر گرفتن  .[6]دانست و مقاومت برشي خاك اتربرگ

الزم به یادآوري  بارگذاري )بردارهاي سرعت( لحاظ شده است.نيز به صورت افزایش مرحله اي  (E)اثرات ناشي از افزایش انرژي تراكم ه است.اضافه شد
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(تحت بارگذاري Zoneبه صورت درصد و تناسب در وزن مخصوص )و یا چگالي( هر یک از نواحي) [5]است كه مقادیر مختلف آهک با توجه به مرجع

 آورده شده اند.  ۲پارامترهاي مورد استفاده در روند مدل سازي در جدول شماره خاك تثبيت شده با آهک منظور شده اند. 

 پارامترهاي مورد استفاده در روند مدل سازي: 2جدول 

E (m/step) (%)n 

10-8*1-  ۲ 1.5 

10-6*1-   4   3    

10-4*1-       6       5   

10-۲*1-           8 7      

 

درصد حجمي آهک در  3و پس از اعمال در مرحله نخست، آهک موجود در طرح اختالط بر حسب درصد حجمي. ميزان برابر است با  nدر این جدول 

به  6عکس العمل مطابق شکل بردارهاي ي پروفيل مزبور اعمال شدند. نيز بر رو  متر بر هر گام بارگذاري -1*10-8 سرعتي برابر با  بردارهايخاكریز،  پروفيل

عکس العمل نشان  وارده( پيوسته در برابر بار Zoneدست آمده اند. همان طور كه در شکل نيز دیده مي شود كليه پروفيل مدل شده به صورت یک ناحيه)

و  تغيير مکانميزان كاهش چشمگيري در متر به دست آمد كه نشان دهنده  ۲54.1*10-6  برابر با جابجایي تي حداكثر ميزان بردارهايلدر چنين حا .داده است

تراكم تقارن پدید آمده در دیاگرام حاصله، نشان از  یکپارچگي بافت پروفيل دارد. مي باشد.  ذرات تشکيل دهنده پروفيل خاك پایداريافزایش  به تبع آن،

را مي توان ناشي از اندركنش مناسب ذرات مصالح این الیه با ذرات آهک و به تبع آن، عدم بروز هرگونه بي  فوقانيو تعدد بردارهاي موجود در الیه ي 

باال زدگي ،  نظمي و ناهماهنگي در بردارهاي جابجایي نسبت به محور جاده دانست. چنين مسئله اي را مي توان به مثابه ضریب اطميناني براي جلوگيري از

( به حساب آورد. توزیع متناسب و متعادل حباب هاي تنش در عمق پروفيل مورد بررسي و در هاي تحتانيالت)به دليل ضعف الیه تخریب و یا پکيدن آسف

خواهد بود. به عبارت ساده تر پيوند یکپارچه ي این ذرات موجب خاكریز نيز نشان دهنده ي اندركنش مناسب بين ذرات آهک و مصالح  Y-Yيراستا

در اثر یک  زیرین)تثبيت شده همانند یک المان ميراگر از یک سو سبب جلوگيري از وارد آمدن یک شوك ناگهاني به الیه هاي اي هخوهد شد تا الیه 

به صورت تدریجي و متعادل درعمق الیه  7شده و از سوي دیگر، سبب خواهد شد تا تنش هاي حاصل از اعمال بار ترافيکي، مطابق شکل (ترافيک سنگين

  3درصد آهک به دست آمده از شکل 3در واقع تایيد كننده این مطلب مي باشند كه ميزان نتایج گرافيکي به دست آمده توزیع گردند. هاي خاكریز، 

 صحيح بوده و از كارایي الزم برخوردار مي باشد.

 

                   

 : بردارهاي جابجایی پروفیل 6شكل

افزایش داده شد. دليل این امر نيز بررسي اثرات ناشي از  1آهک، مقادیر بردار سرعت مطابق با جدول  درصد 3در مرحله بعد، و در حالت استفاده از 

با افزایش مقدار بارگذاري)انرژي  3( بر روي عمليات تثبيت و اختالط با آهک مي باشد. مطابق جدول شماره Eافزایش بارگذاري یا همان انرژي تراكم )

ند كاهشي در بردارهاي بيشينه جابجایي زون هاي تشکيل دهنده پروفيل خاكي مي باشيم. این در واقع بدان معناست كه با تراكم( شاهد  پدید آمدن یک رو

)ماكزیمم مقدار بارگذاري و بردارهاي  maxEافزایش مقدار انرژي تراكم، بر شدت اندركنش ذرات خاك و آهک افزوده شده؛ بگونه اي كه به ازاي 

 )بردار بيشينه جابجایي ذرات( خواهيم بود.maxΔمتر بر هر گام بارگذاري شاهد كمترین مقدار براي   -1*10-۲سرعت( برابر با 
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 Y-Y: حباب هاي تنش در راستاي 7شكل

 درصد 3با آهك برابر در شرایط  مقادیر بیشینه جابجایی ذرات به نسبت افزایش انرژي تراکم: 3جدول

E (m/step) 10-8*1- 10-6*1- 10-4*1-    10-۲*1-       

maxΔ (m) 10-6*1.۲54 10-7*4.3۲۲ 10-۹*5.714 10-10*4.۹61 

 

، مقدار آهک اضافه شده مطابق با مقادیر مندرج در جدول متر بر هر گام بارگذاري -1*10-8بت ماندن انرژي تراكم به ميزاندر مرحله بعدي و با ثا

مشابه حالت  ؛ بگونه اي كهكردمجدداً ازدیاد پيدا  مشاهده شد كه با افزایش درصد آهک افزوده، اندركنش ذرات خاك و آهک یش یافت.افزا 1 شماره

این روند نکته قابل توجه آنکه  .ثبت شد)بردار بيشينه جابجایي ذرات( maxΔ( كمترین مقدار براي درصد 8برابر با )بيشترین مقدار آهک افزودهبه ازاي  قبل

حالت نامحسوسي را به درصد  6از مقدار آهک برابر با  4جدول شماره مطابق هرچند به صورت مستمر ادامه یافته، اما بيشينه جابجایي ذرات  دركاهشي 

  یکسان فرض نمود. ،آهک-درصد را بر رفتار مشترك خاك 8تا  6تاثير افزایش آهک در بازه ه شاید بتوان ك، بگونه اي هخود گرفت

 متر بر هر گام بارگذاري -1*10-8مقدار آهك در حالت بار برابر با مقادیر بیشینه جابجایی ذرات به نسبت افزایش : 4جدول

n(%) 1.5 ۲ 3 4 5 6 7 8 

maxΔ (m) 10-4*۲.5۹1 10-5*1.4۲7 10-6*1.۲54 10-7*7.416 10-۹*1.166 10-1۲*8.۲31 10-1۲*7.837 10-1۲*7.678 

  اجراي اليه تقويتي: 2. 2

انلو در نزدیکي قطعه ششم انتخاب شده است. غدر الیه تقویتي از قرضه ممصالح مورد استفاده مدل سازي شد.  ، اجراي الیه جایگزین تقویتيبعد در مرحله

كيلوگرم بر مترمکعب  1830وزن مخصوص خاك مزبور شيت هاي ارائه شده  بر اساس مي باشد. A ۲-4از نوع  8مطابق با شکل شماره مصالح این قرضه 

مشاهده  5پارامترهاي مکانيکي این خاك را مي توان در جدول شماره  برآورد شده اند.درصد  10و  ۲۲خميري آن به ترتيب، و نشانه مي باشد. حد رواني 

تر شبنابراین با هدف مطابقت هرچه بي ابتدا مقداري از مصالح نامرغوب شخم و خاكبرداري مي شوند.واضح است كه در هنگام اجراي الیه تقویتي، در  نمود

به صورت تقویتي  مصالحبرداشته شده و سپس  Nullبا اختصاص مدل رفتاري  4مدل سازي با شرایط اجرایي، در ابتدا الیه هاي فوقاني پروفيل شکل  روند

Fill .شاهد پروفيلي با پایداري حالت تثبيت با آهک مي متر بر هر گام بارگذاري -1*10-8پس از اعمال بردارهاي سرعتي برابر با  در آن جایگزین شده اند ،

مطابق با جدول باشيم. علت این امر را مي توان اندركنش مناسب مصالح جایگزین در اثر بار وارده دانست. در قدم بعدي با افزایش مقادیر بردارهاي سرعت 

)ماكزیمم مقدار بارگذاري و  maxEدر این حالت نيز به ازاي  جدداً تاثير افزایش انرژي تراكم بر اندركنش و رفتار مصالح الیه تقویتي پرداخته شد.، م6

این مسئله را مي توان  )بردار بيشينه جابجایي ذرات( مي باشيم.maxΔمتر بر هر گام بارگذاري شاهد كمترین مقدار براي   -1*10-۲بردارهاي سرعت( برابر با 

به وضوح مي توان دریافت كه تاثير اضافه كردن آهک، بسيار محسوس تر و كاراتر از   6و  4نيز مشاهده نمود. با مقایسه جداول  6در جدول شماره 

 جایگزیني الیه تقویتي خواهد بود.
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 انلوغقرضه م گزارش دانه بندي خاک .8شكل

 

 انلوغقرضه م: پارامترهاي مكانیكی خاک 5جدول

PI (%) LL(%) ºΦ C(Kpa) (KN/m3)γ 
10 ۲۲ ۲6 150 18 

 

بيان شده  7 به منظور دستيابي به معياري مناسب جهت انتخاب روش بهسازي، مقایسه اي از ميزان هزینه بهسازي با استفاده از هر دو روش در جدول شماره

؛ هزینه بهسازي خاك در به دست آمده اند. همان طور كه مشاهده مي گردد 1388هزینه هاي محاسبه شده با استفاده از فهرست بهاي رشته راه سال  است.

يات تثبيت در ، هزینه محاسبه شده براي عمل7حالت استفاده از الیه تقویتي، بسيار پایين تر از حالت تثبيت با آهک مي باشد. از سوي دیگر، مطابق جدول 

   .درصد بوده كه این مسئله مي تواند در انتخاب بهينه ترین روش بهسازي، بسيار قابل مالحظه باشد 0.5حالت آهک برابر با 

 مقادیر بیشینه جابجایی ذرات مصالح قرضه مغانلو به نسبت افزایش انرژي تراکم : 6جدول

E (m/step) 10-8*1- 10-6*1- 10-4*1-    10-۲*1-       

maxΔ (m) 10-۲*۲.76۹ 10-۲*1.۹43 10-3*4.854 10-3*3.31۲ 

 

 هزینه بهسازي و مقایسه برآورد: 7جدول

 درصد، بازاي یک كيلومتر( 0.5تثبيت با آهک) اجراي الیه تقویتي)بازاي یک كيلومتر(

 آیتم مبلغ)ریال( آیتم مبلغ)ریال(

 خاكبرداري 30075400

576773279 

 آهک مورد نياز

 حمل

 تثبيت

 حمل خاك مازاد به دپو 38624751

 پخش خاك هاي حاصل از خاكبرداري 3931175

 حمل به خاكریز 53586117

 مجموع 576773279
 خاكریزي )با فرض صد درصد تراكم( 3۹540754

 آب 20884845

 مجموع 186643042
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  نتيجه گيري .4

زنجان واقع در استان كردستان  -چهار خطه محور بيجار 6آهک در تثبيت خاك الیه هاي خاكریز قطعه در این تحقيق به بررسي تاثيرات استفاده از 

. در مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئله در حالت اجراي الیه هاي تقویتي، نتایج حاصل از دو روند مذكور، مورد قياس قرار پرداخته شد

نجام گرفت. پس از بررسي خروجي هاي به دست آمده، اFLAC.2D افزار تفاضل محدود مک نرمسازي پروفيل خاكي مورد نظر با ك گرفتند. مدل

 نتایج ذیل حاصل شدند:

كاهش بردارهاي بيشينه جابجایي با ذرات آهک و به تبع آن،  خاكياندركنش مناسب ذرات مصالح  استفاده از آهک در عمليات تثبيت موجب -1

 گردد.زون هاي تشکيل دهنده پروفيل خاكي مي 

برابر )بيشترین مقدار آهک افزودهبا افزایش درصد آهک افزوده، اندركنش ذرات خاك و آهک مجدداً ازدیاد پيدا كرده؛ بگونه اي كه به ازاي  -۲

 )بردار بيشينه جابجایي ذرات( ثبت شد.maxΔدرصد( كمترین مقدار براي  8با 

 6بيشينه جابجایي ذرات)به موازات افزایش درصد آهک( هرچند به صورت مستمر ادامه مي یابد، اما از مقدار آهک برابر با  روند كاهشي در  -3

آهک، -درصد را بر رفتار مشترك خاك 8تا  6درصد حالت نامحسوسي را به خود گرفته، بگونه اي كه مي توان تاثير افزایش آهک در بازه 

 یکسان فرض نمود.

ه كردن آهک، بسيار محسوس تر و كاراتر از جایگزیني الیه تقویتي مشاهده شد؛ بگونه اي كه بازاي یک انرژي تراكم یکسان، تاثير اضاف -4

 بردارهاي جابجایي بدست آمده در حالت تثبيت با آهک، بطور قابل مالحظه اي شدت كمتري را نسبت به حالت استفاده از الیه تقویتي دارند.

حالت استفاده از الیه تقویتي، بسيار پایين تر از حالت تثبيت با آهک بوده كه این امر مي تواند در انتخاب روش بهسازي هزینه بهسازي خاك در  -5

 مناسب، تاثير به سزایي داشته باشد.

 مراجع .5

سومين تراكمي( خاك،  -، اثر آهک و پير سختي خاك بر مقاومت تراكمي )تنش پيش1386خامه، حسين، عباس همت، و محمود وفائيان،   -1
 ، شيراز، دانشگاه شيرازكنفرانس دانشجویي مهندسي ماشينهاي كشاورزي

 دومين سمينار مليها، هاي مختلف و مقایسه آنزودنيهاي واگرا با اف، اصالح خاك138۹روشن ضمير ، محمدعلي ، و روزبه یوسف زاده ،   -۲ 
  .مسائل ژئوتکنيکي شبکه هاي آبياري و زهکشي، كرج، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

                                                                            تعيين درصد بهينه آهک براي تثبيت و اصالح خاك جاده هاي جنگلي سري نم خانه جنگل ، 1383زمستان  ،مجنونيان باریس، صادقي بهروز  -3

      .دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 673-663(:4)57 ;منابع طبيعي ایران، رخيرود كنا              

     دانشکده فني  70-65( ویژه عمران(:45)پياپي  3)33، استفاده از آهک و ماسه در تثبيت خاكهاي كربنات دار، 1385زمستان ، كاتبي هوشنگ  -4

   .دانشکده فني، مهندسي عمران، دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز            

       معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرایي، ، 13۹0، ، مشخصات فني عمومي راه)تجدید نظر اول(101نشریه شماره   -5

 .ریاست جمهوري                

6- Lime-Treated soil construction manual, Lime stabilization Lime modification, published by: National lime 

association, January 2004.  

  


