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 خالصه

 در سال های اخير گرایش به استفاده بهينه از ضایعات شيميایي كه باعث آسيب به محيط زیست و تخریب منابع طبيعي مي شوند، در بين محققين

     افزایش یافته است. از جمله راهکارهای جالب توجه در این زمينه، استفاده از این ضایعات به عنوان عاملي در جهت بهبود خواص مکانيکي 

. در این مقاله سعي شده است با تمركز بر روی ضایعات ناشي از خرده كاغذهای بازیافتي، خرده الستيک تایرهای مي باشدک های مسئله دار خا

مستعمل، خرده كيسه های پالستيکي و ضایعات كشاورزی به بررسي و مقایسه نقش هر یک از آن ها در تثبيت و بهبود خواص ميکانيکي خاک 

و فواید استفاده از هر كدام بر اساس شرایط ساختگاه بيان گردد. مشخص شد كه استفاده از ضایعات ناشي ازكاغذ بازیافتي به ميزان پرداخته شود 

خاک را به طور متوسط دو برابر حالت طبيعي آن  CBR، مقاومت فشاری نا محدود خاک را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده وشاخص 10%

بهبود  %۲0و %17، زاویه اصطکاک داخلي خاک را به ترتيب در حدود %4و خرده كيسه ها به ميزان  %۲از خرده تایرها به ميزان مي كند. استفاده 

، مقاومت فشاری نامحدود خاک را در حدود %۹بخشيده در عين حال كه وزن مخصوص خاک  را كاهش داده اند. افزودن خاكستر برنج به ميزان 

با تقليل شاخص خميری، پتانسيل تورم زایي خاک را كاهش و ظرفيت باربری و مقاومت آن را بهبود خاک های آماسي افزایش داده و در  80%

 بخشيده است.

 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. 5کلمات کلیدی: حداکثر 
 

 

  مقدمه  .1

 
معضل ضایعات توليدی و چگونگي برخورد با آن به یکي از  ،در آن ها امروزه با افزایش روزافزون جمعيت كشورها و روند مصرف گرایي ایجاد شده

نهاد چالش های عمده جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخير روش های مختلفي برای  استفاده بهينه از این ضایعات در كشورهای مختلف پيش

استفاده از برخي از این ضایعات كه دارای حداقل خواص مقاومتي  ،این زمينه یکي از روش های قابل توجه درو مورد بهربرداری قرار گرفته شده است. 

در این زمينه باید توجه نمود هستند به عنوان عناصر تقویت كننده و مسلح كننده خاک های مسئله دار در جهت بهبود خواص مهندسي بستر مي باشد.  

پتانسيل روانگرایي  ،ویژگي شامل: سستي بيش از حدكه منظور از خاک های مسئله دار معموال آن دسته از بسترهایي مي باشند كه دارای یک یا چند 

   محدود هستند.نشست های بيش از اندازه و ظرفيت باربری  ،باال

چند سال اخير بيشتر مورد توجه محققين در جهت بهبود در كه ضایعات كاربردی  چهار نوع ازاده از در این مقاله به مطالعه و ارزیابي استف

قابل ذكر است كه برخي از محققين مطالعاتي در جهت تركيب برخي از ضایعات با ذرات پرداخته شده است.  ،قرار گرفته اند مهندسي بسترخواص 

نتيجه مورد انتظار حاصل نگردیده است كه این خود حاكي از آن  ،اص مقاومتي در آن ضایعاتخاک داشته اند كه به علت عدم وجود حداقل خو

در كل استفاده از این ضایعات  از كارایي آن مواد اطمينان حاصل نمود.  اک ابتدا باید با انجام آزمایشات الزماست كه قبل از تركيب هر نوع ماده با خ

ک در صورت داشتن آگاهي از تاثير هر یک آن ها بر روی نحوه عملکرد مهندسي بستر موجب بهبودكارایي و افزایش قابل مالحظه خواص مقاومتي خا
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 بر روی ه نيز افزایش شناخترائه این مقالآن خواهد شد. در این راستا هدف از ادر جهت تحمل بارهای اعمالي و كاهش تغييرشکل های ناهمسان 

در انتخاب ماده مناسب با  ،ميکانيزم اثرگذاری این ضایعات بر روی هر یک از خواص مهندسي بستر بوده تا در آینده با مقایسه تاثير هر یک از آن ها

 عمل گردد. با آگاهي بيشتری ،توجه به نوع مسئله مورد برخورد
 

 

 استفاده از ضایعات کاغذهای بازیافتی   .2
 

در واقع   WPSA. خته مي شودی ذرات خاک رس پردارتثبيت و بهسادر  (WPSA) در این قسمت به ارزیابي تاثير تركيب ضایعات كاغذهای بازیافتي

در  ASTM-C16، WPSAمایع خمير مانندی هستند كه در مرحله نهایي احتراق كاغذهای باطله در كارخانجات بازیافت توليد مي گردند. بر استاندارد 

 .[1]مي باشنداني و پوزوالني و خصوصيات سيم (cao)درصد آهک  ۲0دارای بيش از  زیرا ،دسته رس های خاكستر آتش فشاني قرار مي گيرند

درصدی بوده و چگالي ویژه آن در  77دارای رطوبت طبيعي  در آزمایشاستفاده  خاک رس مورد مي باشد. 65/1در حدود  WPSA چگالي ویژه

 .مي باشد. بر اساس خصوصيات فيزیکي نمونه خاک در دسته رس ماسه ای با خواص خميری باال قرار مي گيرد 61/۲حدود  
 

 

 شرایط آزمایشگاهی    .1.2
 

با  14و  1۲، 10، 8، 6، 4، ۲با درصد های مختلف  WPSA ،نمونه 5در ، (CBR) و نسبت بابری كاليفرنيا (UCT)برای تعيين مقاومت فشاری نامحدود 

ماكزیمم چگالي خشک و خاک رس تركيب گردید تا نحوه تاثير آن بر روی تثبيت و پایداری خاک مورد آزمایش قرار گيرد. این نمونه ها در شرایط 

ها تحت شرایط فشار نامحدود با خاک مخلوط شدند. در قالب های استوانه  WPSA، برای تعيين ماكزیمم مقاومت فشاری. قرار گرفتندرطوبت بهينه 

برای همچنين  ي قرار گرفتند.روزه مورد بررس ۲8و  14ميلي متری و تحت شرایط فشار نامحدود، نمونه ها در فاصله زماني صفر،  76و  38ای با قطرهای 

 ASTM و  BS1377-4( بر اساس استاندارد CBRها درپایداری و تثبيت خاک، از آزمایش نسبت باربری كاليفرنيا ) WPSAتاثير افزودن ارزیابي 

 D1883 اده گردیده شد.ميلي متر نفوذ بارگذاری، استف 5و  5/۲و با اعمال  )معمولي(غوطه وری و غير )اشباع( تحت شرایط غوطه وری 
 

 

 با ذرات خاک  WPSAتعیین میزان بهینه ترکیب   .2.2
 

را نشان   WPSA( برای خاک رس تثبيت شده با مقادیر مختلف  UCTنمودار تنش در برابر كرنش حاصل از تست مقاومت فشاری نامحدود ) 1شکل 

آمده است.  ۲برای ایجاد پایداری و تثبيت خاک مشخص گردید كه خالصه این نتایج در شکل   WPSAمي دهد. از نتایج این آزمایشات مقدار بهينه 

در كل مي توان گفت كه مقاومت فشاری خاک تثبيت شده با  نشان مي دهد.  WPSAروند تغييرات مقاومت فشاری خاک تثبيت شده با  ۲شکل 

WPSA  بهبود یافته است. در این نمودار مشخص شد كه با افزایش ميزانWPSA   كيلوپاسکال  737به  3۹۲درصد، مقاومت فشاری خاک از  10به  ۲از

 كيلوپاسکال كاهش یافت.  366به  737درصد، مقاومت فشاری خاک از  14به  10از   WPSAافزایش پيدا كرد. اگرچه با افزایش ميزان 
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 خاک  CBRتغییرات شاخص مقايسه - 3 شکل                              WPSAروند تغییرات مقاومت فشاری خاک تثبیت شده با  -2شکل 
 

( بر روی نمونه های خاک رسي در حالت بکر و تثبيت شده با CBRنيز نتایج حاصل از آزمایشات نسبت بابری كاليفرنيا ) 3در شکل                 

WPSA  نشان داده شده است. این نتایج نشان مي دهند كه شاخص )اشباع( و غوطه ور)معمولي(درصد در دو حالت غير غوطه ور  10به ميزان ،CBR 

برابر افزایش پيدا كرده  4/3و  7/1ور به ترتيب غوطه ور و غير غوطه  ثبيت نشده )بکر( در دو حالتنسبت به خاک ت WPSAنمونه خاک تثبيت شده با 

قاومت برای حصول تثبيت و پایداری خاک رس و ایجاد ماكزیمم م WPSA، ميزان بهينه و مناسب 3و  ۲ لاشکااز نتایج حاصل شده در  است. بنابراین

 شد. خواهد درصد برآورد گردیده 10حدود  در ،فشاری
 

 

 خرده تایرهای مستعملاستفاده از  .3
  

كه دارای خصوصيات B وA نوع ماسه ای  ذرات خاکعملکرد مهندسي تاثير خرده تایرهای مستعمل بر روی  آزمایشگاهي در این قسمت به بررسي

 10بين با طول خرده تایرها نمونه هایي از تركيب در این راستا پرداخته مي شود.  ،هستند (66/۲و   5/6مشابه ولي ضرایب یکنواختي متفاوت )به ترتيب 

. برای ارزیابي تغييرات زاویه اصطکاک داخلي و شده است ایجاد ، B وA خاک های نوع  در %50تا  %1با درصدهای وزني و ميليمتر  30الي 

 7/0كيلوپاسکال صورت گرفت و سرعت تغييرمکان افقي  30و  ۲0و  10نترل تغيير شکل و تحت بارهای چسبندگي نمونه ها آزمایش برش مستقيم باك

از نتایج آزمایشات مشخص شد كه زاویه اصطکاک داخلي خاک مسلح شده با خرده تایر ابتدا افزوده شده  و  .[۲] ميلي متر بر دقيقه تنظيم گردیده شد

افزودن خرده تایرها ميزان زاویه اصطکاک داخلي خاک روبه كاهش مي گذارد. علت این كاهش را مي توان در به نقطه اوج خود مي رسد سپس با 

رار مي افزودن بيش از اندازه خرده تایرها جستجو نمود به نحوی كه در زمان اوج زاویه اصطکاک بيشترین تماس بين ذرات خاک و مسلح كننده ها برق

یرها افزوده گردد با اشغال فضای ذرات خاک از چسبندگي بين خاک با مسلح كننده ها كاسته خواهد شد و در نتيجه باشد و هر چه بر ميزان خرده تا

درصد وزني خاک ميزان زاویه اصطکاک داخلي نمونه برابر با  10زاویه اصطکاک خاک نيز كاهش مي یابد. همچنين با افزودن خرده تایرها به مقدار

مي شود كه این موضوع با توجه به بحران زیست محيطي و استفاده بهينه از ضایعات شيميایي در راستای كاهش آسيب به ميزان آن در حالت غيرمسلح 

مي توان بيان نمود كه بيشترین ميزان افزایش در زاویه اصطکاک داخلي  3از دیگر نتایج حاصل از نمودار شکل حيط پيراموني حایز اهميت مي باشد. م

از سوی دیگر با  درصد بوده است. 17درصد وزني خاک حاصل شده است كه ميزان این افزایش در حدود  ۲كننده به مقدار  خاک با افزودن مسلح

  .[3]مسلح نمودن خاک ظرفيت باربری و نشست های ثانویه آن به ترتيب افزایش و كاهش مي یابد
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[ 8و7]مي گردند و در بتن و آسفالت [6]و پایداری شيب[5]كاهش فرسایش خاک [4]بيت بسترتثعالوه بر این خرده تایرها باعث 

مشخص گردید در حالت كلي چسبندگي نمونه های مسلح شده نسبت به خاک  4از مشاهده تغييرات نمونه ها در شکل كنند. مي نقش تقویتي ایفا 

 .پيروی نکرده استغيرمسلح بهبود قابل مالحظه ای مي یابد هرچند كه روند این افزایش از نظم خاصي 
 

 خرده کیسه های پالستیکیاستفاده از  .4

 

افزایش مقاومت برشي خاک ماسه های به عنوان تاثيرگذارترین عامل در بهبود در  )پلي اتيلن(این بخش به بررسي تركيب خرده كيسه های پالستيکيدر  

كيسه های  ميلي متر استفاده گردید. 100د عابرای انجام آزمایش از یک جعبه مربع شکل به ابخواص مکانيکي خاک دانه ای پرداخته خواهد شد. 

 5 به تعداد و مستطيل شکل المان هایبه شکل  مگا پاسکال ۲0و  14با مقاومت كششي بين و كيلو گرم بر متر مکعب  7۹8چگالي متوسط با پالستيکي 

 6، 15 در 6مورد استفاده برابر:  المان 5. ابعاد مقاومت، با ذرات خاک تركيب گردیده شدخواص در بهبود آن ها وزن  و نوار برای بررسي تاثير طول

از این راستا ند. در ه اابعاد جعبه برش تعریف شد 06/0تا  45/0المان ها در حدود این ميلي متر مي باشد. ابعاد  15در  18و  15در  1۲ ،45در  6، 30در

در هر آزمایش، یک مقدار مشخص برای در نظر گرفتن وزن نوارهای  شد. گردیدهاستفاده سه الیه بر اساس چگالي مورد نياز در نوارهای پالستيکي 

ر ميلي متر ب ۲/1كيلوپاسکال و سرعت برش  100و  50، ۲5پالستيکي به شکل تصادفي بر جرم خشک خاک افزوده مي شود. تنش های قائم به ميزان 

مالي در هر نمونه از تركيب تقویت كننده ها ثبت گردید. این مقادیر . ماكزیمم تنش برشي بر اساس تنش های قائم اعدقيقه بر جعبه برش اعمال گردید

 .[۹]در نموداری بر حسب تنش قائم اعمالي ترسيم مي گردند تا به كمک این نمودار زاویه اصطکاک برای هر یک از آزمایش ها مشخص شود
شکل به وضوح این ترسيم شده است. از در دو نوع ماسه مشابه رابطه بين زاویه اصطکاک و پارامترهای تقویت كننده مصالح افزودني  5ل در شک

ماسه افزایش خواهد یافت. در  مشخص است كه با افزودن هر طولي از نوارهای پلي اتيلن با چگالي باال، ماكزیمم زاویه اصطکاک داخلي هر دو نوع

، با )كيپ فليت( نوع دورات ماسه به نمایش در آمده است. در ماسه تاثير طول مصالح تقویت كننده در شکل گيری رابطه غيرخطي آن ها با ذ a 5شکل 

ميلي متر كاهش مقاومت  30ميلي متر، مقاومت برشي ماسه بهبود یافته در حالي كه در طول  45و  15افزایش طول تقویت كننده بخصوص در طول های 

زمایش ایجاد شده باشد. این نتایج همچنين نشان آو تحت شرایط بوده مشاهده شده است. این احتمال وجود دارد كه این كاهش مقاومت غير محتمل 

ميلي متر هم ) كوتاه ترین طول مورد  15افزایش مي یابد، با المان های نواری تقویت كننده به طول  (كليفول) نوع یک دادند زماني كه طول فيبر در ماسه

یافت. بنابراین، این احتمال وجود دارد كه محدوده طول های نوار پالستيک در  استفاده در آزمایش( ماكزیمم زاویه اصطکاک خاک بهبود خواهد

دوده، تركيب با خاک كه برای تقویت و جلوگيری از ایجاد سطوح گسيختگي بکار رفته اند، تاثير بيشتری بر روی جرم خاک بگذارند. خارج از این مح

 ي شود.هر طولي از تقویت كننده منجر به كاهش مقاومت برشي خاک م

تاثير پهنا تقویت كننده بر روی ماكزیمم زاویه اصطکاک نشان داده شده است. مشخص گردید كه تركيب نوارهای پالستيکي به  b 5در شکل 

كه استفاده از نوارهای با  ندشکل قابل مالحظه ای بر روی افزایش ماكزیمم مقاومت برشي خاک، تاثيرگذار خواهد بود. تست های بعدی مشخص كرد

ميلي متر )باریک ترین نوار مورد استفاده( منجر به كاهش مقاومت خاک مي گردد. این احتمال نيز وجود خواهد داشت كه با انجام  6پهنای بيشتر از 

كه  موجب ایجاد مقاومت باالتری در خاک شود. از این نتایج مشخص مي گردد ميلي متر 6نوارهای باریک تر از  آزمایش های متعدد، استفاده از

 افزایش مقاومت در كاهش پهنا نوارها به وقوع مي پيوندد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( پهنای نوارهای کیسه پالستیکیb( طول و )aنمودار تغییرات زاويه اصطکاک در برابر تغییرات ) - 5 شکل.. .......
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 ضایعات کشاورزی در تقویت عملکرد مهندسی خاکاستفاده از  .5

 
تورم زایي و آماسي در خاک های سست مي تواند منجر به گسيختگي و عدم باربری مناسب این نوع خاک ها در زمان استفاده به عنوان وجود خواص 

جب بستر سازه ای گردد. یکي از راه های تثبيت و تقویت خاک های سست استفاده از مواد و ضایعات دارای ویژگي های چسبندگي مي باشد كه هم مو

وری سبوس آاز جمله این مواد مي توان به ذرات موجود در ضایعات حاصل از فر زیست محيطي و هم افزایش باربری بستر مي شوند. كاهش ضررهای

مقاومت و پایداری بستر و بهبود در  ((FAبه شکل مجزا و یا تركيب آن با خاكستر بادی  RHA برای بررسي نقش اشاره نمود. (RHAبرنج )

 15و  1۲، 10، 8، 5)مختلف مواد افزودني شامل  با درصدهایتركيب این مواد با ذرات خاک، آزمایشات الزم بر روی چند نمونه حصول مقدار بهينه 

 ،چگالي ویژه ،حدود اتربرگشاخص های  در این راستا تغييرات  گردیده شد. انجام RHAدرصد( برای 15و  13، 11، ۹، 6، 3و ) FAدرصد( برای 

. در ادامه روند كار آمده [10]در زمان افزودن مقادیر مختلف مواد افزودني اندازه گيری شد نمونه خاک رسي UCSو  CBR ،آزمایش پركتور

 است.

 

 خاکتاثیر بر روی شاخص خمیری و چگالی ویژه      .    1.5
  

كاهش پيدا مي كند. به نظر مي رسد كه  ،RHAو   FA( نمونه خاک با افزایش مقادیر PIمشخص گردید كه شاخص خميری ) 6 با توجه به شکل

تغييرات چگالي ویژه خاک تركيب شده با مقادیر   7شکل خواهد بود.  FAخاک به مراتب بيشتر از تركيب  PIبر روی شاخص  RHAتاثير تركيب 

ميزان چگالي ویژه نمونه خاک كاهش مي یابد. این  ،RHAو  FAكه با افزایش مقادیر  مشخص گردیدرا نشان مي دهد.  FAو  RHAمختلف 

مي  نشان ۲باشد. منحني شکل  ،مي باشد 04/۲و  0۹/۲كه به ترتيب RHA و  FAكاهش در چگالي ویژه مي تواند بواسطه پایين بودن چگالي ویژه  

 خواهد بود. FAبيشتر از  RHAدهد كه ميزان كاهش چگالي ویژه بواسطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تغییرات چگالی ويژه خاک  - 7 شکل                                      ..........نمودار تغییرات شاخص خمیری خاک  - 6 شکل..........

 

 

 خاکو مقاومتی  تاثیر بر روی خصوصیات تراکمی  .       2.5

 
 افزایش ولي ( (OMC رطوبت بهينه خاک ، ميزانRHAنتایج آزمایش پركتور ارائه شده است. به نظر مي رسد كه با افزایش درصد   ۹و  8در اشکال 

كاهش خواهند یافت.  MDDو   OMC، هر دو شاخص FAكاهش مي یابد در حالي كه با افزایش درصد  آن ((MDDماكزیمم چگالي خشک 

نمونه مي تواند در جذب  OMCبجای ذرات خاک بوده است. همچنين علت افزایش  RHA و  FAیني نمونه به علت جایگز MDDكاهش ميزان 

به رطوبت وآب بيشتری  RHAبوده باشد. در واقع به نظر مي رسد برای ایجاد تراكم در خاک های تركيب شده با  RHA رطوبت و آب بوسيله ذرات

  نياز خواهد بود.
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و در شرایط بکر و تثبيت شده انجام  )غيرغوطه ور( بر روی نمونه در دو حالت غوطه ور و معمولي CBRشاخص  اتآزمایش ،همچنين

در  نشان داده شده است. RHA و  FAنمونه غوطه ور و معمولي در دو حالت تركيب شده با در شاخص  این تغييرات 11و  10گردیده شد. در اشکال 

  10، افزایش مي یابد. برای مثال در شکل RHAو  FAخاک بکر با افزایش ميزان  نمونه در شاخصاین این اشکال به وضوح مشخص است كه 

  11افزایش پيدا مي كند. در شکل  برابر 3، تقریبا در حدود FAدرصد  1۲ و RHAدرصد  11نمونه خاک بکر به ترتيب با اضافه كردن  CBRشاخص 

برابر نمونه  5/۲در حدود  ،تثبيت شده ور نمونه غير غوطه CBRقبل خواهد بود. شاخص نمونه خاک غير غوطه ور مشابه  در شاخصاین نيز تغييرات 

 گردیده شد.  تعييندرصد  1۲و  11به ترتيب  FAو  RHAنمونه خاک غوطه ور، مقدار بهينه  CBR. بر اساس شاخص ه استخاک بکر بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاک   OMCنمودار تغییرات  - 9 شکل.                  ...                             ......خاک  MDDنمودار تغییرات  - 8 شکل                ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غیرغوطه ورخاک  CBRنمودار تغییرات شاخص-11 شکل...                  ...... خاک غوطه ور CBRمودار تغییرات شاخص ن -10 شکل.        .........

 

 

 (UCSتاثیر بر روی مقاومت فشاری نامحدود خاک )   .      3.5

 

و  RHAبرای مقادیر مختلف تركيب شده با  UCSتغييرات شاخص  1۲انجام گردیده شد. در شکل   MDD و OMCدر شرایط  UCSتست های 

FA .از مشاهد این شکل به نظر مي رسد كه مقاومت خاک با افزایش مقادیر  نشان داده شده استFA و RHA ش خواهد یافت. برای مثال، در افزای

كيلونيوتن بر مترمربع افزایش پيدا كرده  345به  118نمونه خاک از  UCSشاخص  FAدرصد  1۲نشان داده شده است كه با اضافه نمودن  1۲شکل 

به  RHA و  FAافزایش ميزان كيلونيوتن بر مترمربع افزایش یافته است. با  ۲08تا  UCSشاخص  RHAدرصد  ۹است. به طور مشابه، با اضافه نمودن 

خاک شروع به كاهش مي كند كه علت آن ممکن است بواسطه چسبندگي ضعيف بين ذرات خاک  UCSدرصد، شاخص  ۹و  1۲ترتيب به بيش از 

درصد تعيين  1۲در حدود  FA، مقدار بهينه UCSو  CBR. بر اساس نتایج حاصل از تست های شاخص های افزودني بيش از ظرفيت نمونه باشدمواد 

 اند. درصد بوده  ۹و  11به ترتيب   RHAكه این شاخص ها برای  ستحالي این در و شد
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بين  انتخاب درصد وزني ،از این رو. [11]درصد برآورده شده است 1۲در حدود  RHAدیگر مقدار بهينه از سوی دیگر بر اساس آزمایشات            

 مناسب به نظر خواهد رسيد. ،برای حصول باالترین مقاومتRHA و FA برای هر دو ماده افزودني بهينه نهایيمقدار به عنوان  1۲ تا ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در برابر مقادير مختلف مواد افزودنی خاک USCنمودار تغییرات  - 12 شکل.

 
 

 نتیجه گیری .6

 
 مشخص گردید كه: ،شيميایي با ذرات خاکاز بررسي و مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات تركيب انواع ضایعات 

 CBRتاثير قابل مالحظه ای بر روی افزایش مقاومت و مقدار ، وزني خاک درصد 10به ميزان  WPSAخاک رس تثبيت شده با  -1

و  7/1خاک غيراشباع و اشباع را به ترتيب در حدود  CBRرس در بازه زماني طوالني مي گذارد؛ به طوری كه مقدار شاخص 

بر افزایش داده است. استفاده از این تركيب عالوه بر كاهش هزینه ساخت و بهسازی بستر و كاهش استفاده از مواد افزودني برا 4/3

رایج همچون آهک و سيمان ، موجب حل مسائل پيرامون حفظ محيط زیست و تقليل اثرات مخرب آن ها بر روی  منابع طبيعي 

 واد دور ریختني در آینده نزدیک ارائه مي دهد.مي گردد و روایتي جدید از محيط عاری از م

آن در  مقدارميزان زاویه اصطکاک داخلي نمونه برابر با  ،درصد وزني خاک 10افزودن خرده تایرها به مقدار مشخص گردید كه با -2

راستای كاهش حالت غيرمسلح مي شود كه این موضوع با توجه به بحران زیست محيطي و استفاده بهينه از ضایعات شيميایي در 

همچنين، در حالت كلي چسبندگي نمونه های مسلح شده نسبت به خاک  آسيب به محيط پيراموني حایز اهميت مي باشد.

 غيرمسلح بهبود قابل مالحظه ای یافته است.

درصدی زاویه اصطکاک داخلي خاک  ۲0منتج به افزایش  ،درصد وزني 4در حدود استفاده از خرده كيسه های پالستيکي  -3

. بنابراین، استفاده از این تركيب در خاک بستر مي تواند تاثير قابل مالحظه ای بر روی افزایش مقاومت برشي و ظرفيت گردید

 باربری آن بگذارد.

ه است و این در حاليست كه رطوبت بهينه خاک را افزایش و چگالي خشک آن را كاهش داد (RHAبرنج ) سبوساضافه كردن  -4

به  FA و RHA مقدار بهينه  UCSو  CBRزمایشات آ. بر اساس ه اند( كاهش یافتFAافزودن خاكستر بادی )هر دو مقدار با 

همچنين . ندافزایش داد برابر 3 اشباع را تقریباخاک  CBRميزان  RHAو  FA درصد بوده است. مقادیر بهينه 1۲و  ۹ترتيب 

درصد افزایش  80و  ۲00در حدود   RHAو FAبا افزودن خاک تثبيت شده در مقایسه با خاک طبيعي به ترتيب  UCS شاخص

عملکرد  نتایج بهتری را در جهت تثبيت و بهبود RHAدر مقایسه با  FAافزودن  ند كهنشان داد آزمایشات انجام شده. پيدا كرد

 خاک ارائه مي دهد. مهندسي
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