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 خالصه
 خاص خود از جمله خواص یها یژگیوکاربرد آسفالت در سدهای خاکی به سبب 

سفالتی و نيز قابليت اجرای آن در شرایط مختلف آب و االستوپالستيک مصالح آ

به بعد توسعه فراوانی یافته  1۳93سال هوایی )بارندگی و سرمای شدید( از 

تحت بار دیناميکی و امکان احداث  و آسفالتاست. از طرفی رفتار تماسی خاک 

 زیباال از موارد مبهم در علم سد سا سدها در مناطق با لرزه خيزی این گونه از

از سدها تحت شرایط زمين  گونه نیا. بررسی مودهای گسيختگی و پایداری باشد یم

. در این مقاله در گام نخست جهت طلبد یملرزه تحقيقات وسيع و گسترده ای را 

مطالعه رفتار آسفالت با مدل فيزیکی شرایط تشابه بين مدل و سازه واقعی 

 یها ستميسدر تشابه  کاگاوات رایط تشابه با توجه به فرضيات. شایجاد شده اس

سازه تحت بارگذاری دیناميکی با استفاده از نسبت نيروها و فرضيات -خاک

در تشابه پاسخ دیناميکی غير خطی زمين با استفاده از  ایواتاتو  ککوشو

ایجاد شده است. نمونه های بتن آسفالتی با استناد به  باکينگهام، Πنظریه 

سانتی متر جهت ارائه روش  13ی متر و قطر سانت 9روش مارشال به ارتفاع 

مقاومت الزم و انعطاف  توأماناختالط مصالح، نوع و درصد قير مناسب برای حفظ 

. اند شدهپذیری کافی برای مقابله با ترک خوردگی و عدم نفوذپذیری ساخته 

که درصد  ها نمونهضربات الزم برای تراکم  و تعدادتعيين درصد قير بهينه 

در حد ایمن ایجاد کند از دیگر اهداف مقاله است. همچنين به منظور  را ها حفر

تعيين مدول االستيسيته بر حسب درصد قير یک سری آزمایش تک محوری بر روی 

نمونه های آسفالتی محصور نشده صورت پذیرفت و از نتایج این آزمایشات جهت 

 ت.        تعيين طرح اختالط مناسب آسفالت در ساخت مدل استفاده شده اس
آزمایش  ،لرزه زیم، یآسفالتطرح اختالط بتن  ،کلمات کلیدي: سد رویه آسفالتی

 آزمایش تک محوری ،مارشال

 

 

  مقدمه .1

 
 هزینه عتا  يطب و ها آن اجراي سهولت و موجود طبيعی مصالح از استفاده لحاظ به خاکی سدهاي
 رویه با خاکی سدهاي احداث نميا آن از و اند بوده بسيار توجه مورد همواره کمتر ساخت

 ویسکواالستيک خواصه جمل از خود خاص یها یژگیو و ساده نسبتا   اجراي روش سبب به آسفالتی
 شدید سرماي و بارندگی هوایی و آب مختلف شرایط در آن اجراي قابليت نيز و آسفالتی مصالح

 با سدها نوع این زا زیادي تعداد تاکنون است یافته فراوانی توسعه بعد به 1۳93سال  از

د. ان شده اجرا و طراحی جهان مختلف نقاط در متر 100 از بيش حتی و بلند یها ارتفاع

Saxegaard 2000 از  استفاده و نموده ارائه را سدها نوع این از اي تاریخچه خود مقاله در

 پيش سال 5000 از بيش به باستانی یها کاوش اساس بر را ها سازه بندي آب به منظور طبيعی قير

 آسفالتي بتني رویه با خاكي سدهاي اولين از ].1[دهد یم نسبت پرو و مصر عراق، در

 با آن آسفالتي بتني پوششو  كلرادو در 1۳99 سال در كه یمتر 03 سده ب توان یم

 نشان مختلف كشورهاي در مختلف هاي تجربه د.اشاره کر است متريسانت 03 ضخامت

 زیاد یها بيش با حتي و است پایدار و دوام با كامال   پوشش نوع این كه دهد یم

 انعطاف و ناپذیري نفوذ آن مزایاي از ت.اس داشته دوام نيز 39 حد در دامنه

 یا و است پذیر التيام خود به خود شود ایجاد آن در ییها ترک اگر و است پذیري

 .خواهد بود ترميم و كردن پر قابل
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 ۱

کم، خاصيت انعطاف پذیری بسيار باال بتن آسفالتی، دارای نفوذپذیری بسيار 

تراکم پذیری خوب آسفالت امکان ساخت بدون درزه آن وجود  ليبه دلاست. همچنين 

 ها نهیگز نیتر مناسبدارد. در مناطق پر باران شمال و شمال غربی ایران یکی از 

 .باشد یمبرای احداث سد، سد های سنگریزه ای با رویه بتن آسفالتی 

 از آسفالت به عنوان المان آب بند به شرح زیر است: مزایای استفاده

 نفوذ پذیری نزدیک به صفر -

ایجاد شده در بدنه، بدون  یها شکلانعطاف پذیری کافی جهت هماهنگی با تغيير  -

 ایجاد ترک خوردگی

 مقاومت باال در مقابل فرسایش -

 حساسيت کم در مقابل تغييرات شدید آب و هوا  -

 مصالح مجاوراتصال مناسب با  -

 حفظ مقاومت با گذشت زمان و طول عمر طوالنی -

 کند یمایجاد شده به هر دليل را اصالح  یها ترکخاصيت خود ترميمی مصالح قير،  -

در برخی از نقاط  سدهاامروزه عليرغم نامعلوم بودن رفتار دیناميکی این نوع 

ریزه ای با رویه استفاده شده است، رفتار لرزه ای سد های سنگ ها آنجهان از 

آسفالتی به دليل کنار هم قرار گرفتن دو مصالح آسفالت و سنگریزه دارای 

ه طوریکه حتی رفتار دیناميکی بتن آسفالتی به تنهایی د. بباش یم ییها یدگيچيپ

سطح شتاب، فرکانس بار گذاری، روش  ريتأثیکی از مسائل تا حدی مجهول است. 

رجه اشباع ، ديزان رطوبت، مود) مانند دماساخت، هندسه سد و دره، شرایط موج

 . باشد یم سدهاو...( از عوامل موثر در پاسخ لرزه ای این نوع 

به دليل عدم کاربرد سازه ای از آسفالت تحقيقات کمی بر روی رفتار این مصالح 

کوچک آسفالتی  یها المانصورت گرفته است. اولين مطالعات صورت گرفته بر روی 

. در ]۱[به صورت سيکليک انجام گرفته است 1۳90در سال  Schwabو  Brethتوسط 

و سپس تنش  گرفت یمنمونه ابتدا تحت تنش استاتيک محوری قرار  ها آن یها شیآزما

در  Wangدیگری توسط  یها شیآزما. شد یمبرشی افقی به صورت سيکليک به آن اعمال 

به صورت سيکلی صورت بر روی نمونه های آسفالتی  ۱339و فيضی در سال  ۱333سال 

بر روی سد سنگریزه ای  1gلرزه  زيممدل  یها شیآزماهمچنين یک سری .]3و  0[گرفت

با هسته آسفالتی در دانشگاه تهران انجام گرفته که از نتایج آن در این تحقيق 

 ]9[استفاده شده است.

 
 

 طراحی مدل و قوانين تشابه .۱

 

و ل یکی ایجاد شرایط تشابه بين مدفتار خاک با مدل فيزگام نخست در مطالعه ر

به تشابه ز سازه واقعی است. در حالی که برای تعميم نتایج آزمایشات مدل نيا

به  1gسازه حين زلزله در ميدان جاذبه -آب-خاک یها ستميساست ولی هنوز تشابه 

سازه تحت بارگذاری  –خاک  یها ستميساگاوا تشابه ت. کطور کامل شناخته نشده اس

شابه ت. ترا با استفاده از نسبت نيروها مورد مطالعه قرار داده اس دیناميکی

 Πپاسخ دیناميکی غير خطی زمين تحت ککوشو ایواتات با استفاده از نظریه 

 .]6[اند افتهیبررسی شده است که هر دو به تشابه یکسانی دست  باکينگهام

 انتخاب دارند مسئله نوع به بستگی که مستقلی ضرایب باید تشابه روابط برقراري براي

(، ضریب مقياس λ) هندسی مقياس ضریب صورت به مستقل ضرایب مدل ژئوتکنيکی این در د.شون

 براي تشابه روابط .شوند یم( انتخاب  ελریب مقياس کرنش خاک )ض ،( pλ دانسيته خاک)

 فرض با ،ندا شده انتخاب آن براي ذکرشده گانه سه مستقل ضرایب که ژئوتکنيکی یک مدل
در این مطالعه  .است شده ارائه (1) جدول در متوسط و کوچک یها کرنش محدوده در فتارر

و  pλ 1=با فرض 
0.5

λ = ελ  که فرض معقولی است، روابط ستون اول به صورت ساده شده

در ستون دوم نشان داده شده است که از همين مقادیر در تشابه فيزیکی در این 

 مقاله استفاده شده است.

 (g-1تشابه مدل ژئوتکنیکی در محیط ) -1جدول 

p=1λ 
0.5

λ=ελ 

Similitude 

Factor 

Quantity 

λ λ Length 
0.75

λ
 

(λλε)
0.5 

Time 
0.5

λ p /λελλ Bulk Modulus 
1.5

λ λλε Displacement 
3.5

λ 
4 
λp /λε λ

 
Flexural rigidity 
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λp /λε λ Longitudinal rigidity 

2
λ

 2 
λp λ Axial Force 

      

 

 
 آن یها یژگیومشخصات بتن آسفالتی و  .0

 

 . طرح اختالط بتن آسفالتی 0-1

 

 در پایداري آب، فشار مقابل در بندي آب که شود انتخاب اي گونه به باید آسفالت اختالط طرح

 .شود نيتأم اجرا براي الزم کارایی و نياز مورد برشی قاومت، مهيدروليکی شکست برابر

مصالح ریز  حاليکه در کند یم تبعيت فولر منحنی از آسفالتی بتن رد مصالح بندي دانه

 ترتيب این به .شود اضافه آن به نيز (فيلر مصالح) متريليم 3.390از  تر کوچکدانه 

 16 تا صفر محدوده در طبيعی شن و شکسته سنگ اسه،، مفيلر شامل کلی به طور ها دانه اندازه

 و تراکم کارایی افزایش به منظور .رديگ یم قرار (ميليمتر 18 تا صفر یا)متريليم

 داشته مطابقت فولر منحنی با که بندي دانه منحنی با طبيعی گرد گوشه شن مقداري ،پذیري

 .]9[شود یم افزوده ها سنگ دانه به شود یم زده تقریب زیر معادله با و باشد

)1(100*)
max

( 41.0

d

di
pi    

 .باشد یم di ها دانهه معادل از انداز تر کوچکدرصد وزنی  Piکه در آن 

 فضاي پر کردن جهت الزم مقدار از بيش کمی معموال   مخلوط در نياز مورد قير ميزان  

است  برابر ميزان این .باشد یم تراکم در حين ماکزیمم به دانسيته رسيدن و ها دانه بين

 متراکم و شده ریخته یبه راحت مخلوط حالت این در که مصالح کل وزن درصد 9.0 تا 5.0

 %3 از خالی فضاي ميزان افزایش اد. بباش یم کمتر یا %3 خالی فضاي ميزان و گردد یم

 نفوذپذیري ميزان خالی فضاي %6 در بطوریکه ،ابدی یم افزایش عا  یسر نفوذپذیري ميزان

m/s 13-1۱ از
m/s 13 -6 به 2

2
فضاي  ميزان کنترل بنابراین (.1شکل  د. )ابی یمافزایش  

 .باشد یم اهميت با بسيار اجرایی عمليات حين در تآسفال خالی

 
 تغییرات نفوذپذیری آسفالت بر حسب میزان هوای محبوس -1شکل 

 ها سنگ دانه. فيلر و 0-۱

 

 تورق یها سیاند تعيين براي ( 1979)آسفالت انستيتو یها شیآزما اساس بر ها سنگ دانه کيفيت

 ها آن مکانيکی مقاومت و ها دانه شکل معيار ها سیاند ینت. ااس شده بندي طبقه شکنندگی و

 نشان باال تورق اندیس .کند یم سقوط ها آن روي به مشخصی ارتفاع از که است اي وزنه برابر در

 شکننده هاي سنگ دانه نشانگر باال ضربه مقدار و (شکل نظر از ) کشيده ذرات دهنده
 (.۱شکل )باشد یم
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  بهترین کیفیت را دارد( KL1 ) ها سنگ دانهآزمایش کیفیت – 2شکل 

 

 مقدار و ویسکوزیته قير ريتأث. 0 -0

 

سنگ  سطحی خواص ،معدنی ترکيبات اي، پوسته خاصيت نوع، به بسته قير ميزان               

درصد وزن کل مخلوط بتن  9.0تا  0.0بين  معموال   قير، ویسکوزیته و بندي دانه ،دانه

 ريیکمتر و نفوذپذ یبا کارائ یمخلوط ر،يکمتر قا مصرف مقدار د. بباش یم یآسفالت

االستو  سکویکه مخلوط خواص و شود یمباعث  شتريب ري. مقدار قدیآ یمبدست  شتريب

 یها تنش. وارد آمدن باشد کمتر داشته ريیمقاومت کمتر و نفوذپذ ،شتريب کيپالست

 ها ترک زیر باز شدنحجم و اتساع آسفالت،  شیباعث افزا یباال به بتن آسفالت یبرش

 .گردد یمنفوذپذیری  شیو به تبع آن افزا

 

 . مشخصات فنی فيلر 0-4               

 

 عبوري درصد و ،سنگی مصالح بندي دانه به بستگی آسفالت مصالح در فيلر مصرف درصد ميزان

 الزم باشد باز بندي دانه و بيشتر مصالح خالی فضاي درصد چقدر هر. دارد 200 شماره الک از

د. نمو استفاده فيلر از قبول قابل و استاندارد حد تا آن خالی فضاي نمودن پر جهت تاس

 طبق هم فيلر پژوهش این در که است درصد 7 تا 3 روسازي آسفالت در فيلر مصرف ميزان توسطم

 به 200 نمره الک از عبوري سيمان از پژوهش این در همچنين .]9[است شدهتعين  فولر منحنی

 .است شده تفادهاس فيلر عنوان

 

 مشخصات فنی مصالح مورد استفاده. 4

 

 . مشخصات فنی قير مورد استفاده در مخلوط آسفالتی4-1

که  03/ 93 ريق، قير انتخاب براي گزینه بهترین ایران یو هوا آب شرایط به توجه با

 ارائه شده است. ۱مشخصات فنی آن در جدول 

 07/07مشخصات فنی قیر -2جدول شماره 

خاصيت 

انگمی در 

 º ۱0دمای 

افت وزن در 

اثر حرارت ) 

درصد وزنی 

 (مممیماکز

نفوذ در 

 ۱0دمای 

 دسی مليمتر

 نقطه

اشتغال)روش 

کلوند( درجه 

 سانتيگراد

وزن مخصوص 

 ºدر دمای 
۱0  

 

 133بيش از 

 سانتی متر

 93/03قير  1.34 ۱09 09 3.34

 

 

 

 

 

 . مشخصات فنی مصالح سنگی 3-۱

 

ین تحقيق تمامی مقادیر بایستی با توجه به جدول تشابه با توجه به آنکه در ا

که در  (λ= 11) 11( محاسبه شوند لذا بر اساس عدد مقياس 1فيزیکی ) جدول شماره 

که  استفاده شده است. 131 ز ماسه فيروزکوه، اطراحی رعایت شده است تمامی اجزای

 0آن در شکل شماره دانه بندی  یو منحن 0و درصد عبوری آن در جدول  ها الکشماره 

 ارائه شده است.

 و درصد عبوری هر الک ها الکشماره  -3جدول شماره 



 رانیا کيکنژئوت یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

 شماره الک 8 93 ۱33

 اندازه الک ۱.08 3.0 3.399

 درصد عبوری 133 91.3 1.9

 

 
 فیروزکوه 141منحنی دانه بندی ماسه  -3شکل شماره 

 آزمایشات مارشال. 9

 

 ه منظورت. بپذیرف صورت ASTM-D1559روش  به آسفالت مناسب بهينه قير درصد تعيين

 در .رنديگ یم قرار مارشال آزمایش تحت ها نمونه بتن آسفالتی، مناسب اختالط طرح تعيين

 .گردد یممعين  بهينه قير درصد آن اساس بر و تعيين زیر معيارهاي آزمایش این

 ( Bulk Densityتعيين وزن مخصوص آسفالت )  -1

 ( Stabilityلت ) تعيين مقاومت فشاری آسفا -۱

 ( Flowتعيين تغيير شکل نسبی آسفالت )  -0

 ( Air Void Contentتعيين درصد حجمی فضاهای خالی آسفالت )  -3

 
 مارشال آزمایش در بهينه قير درصد تعيين براي ها نمونه ساخت روش.  9-1

 

 لبتها .است آسفالتی سد طراحی یها قسمت نیتر مهم از یکی آسفالتی بتن مصالح اختالط طرح

 به ها نمونه این اختت. ساس متفاوت مختلف پروژه هاي شرایط به توجه با اختالط طرح
درصد و تعداد ضربات تراکم  9.0تا  0.0 بين قيرهاي درصد با مارشال روش به استناد

 9.0نمونه با ارتفاع  0وزن قير برای ساخت  4بوده است. در جدول شماره  03

 مارشال نشان داده شده است. سانتی متر مطابق روش استاندارد

 سانتی متری 0.3قیر و وزن قیر برای هر نمونه  درصد -4جدول شماره 

0 ۱ 1  

 درصد قير% 0.0 9 9.0

 وزن به گرم 94.08 83.00 80

 

دماي  در ساعت 3 مدت به مصالح ،ها نمونه ساخت براي بندي دانه از بعد
º

 قرار اون در 103

 پسم. سيده یم قرار اون در º143دماي  در ساعت 2 به مدت را استفاده مورد قير و شدند داده
 طوري به کرده شده مخلوط گرم قبل از که پاتيلی در مختلف هاي قير درصد با را سنگی مصالح

در حدود  اختالط مايد. دباشن شده اندود قير هاي سنگ دانه سطح تمام که
º

 در باید و 103

 چکش و قالب کردن گرم و آسفالت ساخت از بعد .شود مخلوط مصالح با قير دقيقه 2 حدود

 قالب کرده، وارد نمونه به ضربه 30 مربوطه چکش با و ریخته قالب داخل را سفالتآ ،مارشال

)  معمولی دماي در را نمونه همراه
º

 شود سپس سرد کامال   تا داده قرار ساعت 24 مدت به(  ۱3

 ( 3)شکل  .گردد تعيين ها نمونه امتم مخصوص وزن و رتفاع، اوزن تا شده خارج قالب از
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جهت انجام آزمایشات مارشال ها نمونهچگونگی ساخت و آماده سازی  -4شکل شماره   

 . نتایج حاصل از آزمایشات مارشال 9-۱

 ارائه مجزا صورت به 30 ضربات تعداد براي مارشال آزمایشات انجام کلی جنتای 0 شکل در

 ساخت در که است مختلفی قيرهاي درصد شده داده نشان یها شکل در افقی حورت. ماس شده
 و خصوصيات از ده یکیکنن بيان ها شکل در قائم محور و است شده استفاده آن از ها نمونه

 .است مقاومت و یافتگی جریان ،ها حفر درصد دانسيته، نظير مارشال آزمایش پارامترهاي
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    نتایج آزمایش مارشال-5شماره شکل  

 
 عنوان به یافتگی جریان و پایداري دانسيته، ،ها حفر ميزان اثرات منحنی، چهار این در

 قير درصد تعيين رت. داس شده ترسيم مختلف قيرهاي صددر مقابل در شاخص پارامترهاي
و  دانسيته بيشينه و یافتگی جریان و ها حفر کمينه معيار ،0 شکل به توجه با بهينه

 و یافتگی جریان کمينه جمله از مطلوب شرایط تمام ارضاء گرچهت. ااس نظر مد یداریپا

 اهميت و بندي اولویت با توان یم ولی نيست، پذیر امکان همزمان دانسيته بيشينه و ها حفر

 .کرد معرفی قير بهينه درصد براي را مناسبی محدوده ،رگذاريتأث فاکتورهاي
 

 

 آزمایش تک محوری .0

 

سختی ، به منظور تعيين و تعيين درصد قير بهينه آزمایش مارشال انجامپس 

یک  ،1مدل و واقعيت در جدول  نيماب یفمحوری و کنترل آن با روابط ارائه شده 

 .ورت پذیرفتدرصد قير ص 9.0 یآسفالت سری آزمایش تک محوری بر روی نمونه

برابر مدل )  3313سازه واقعی باید  EIنسبت  1شماره با توجه به جدول  

( ساخته شده در ميز لرزه شود. با در نظر گرفتن ضخامت رویه λ=  11بر اساس 

 م داشت:سانتی متر خواهي 3سانتيمتر و در مدل  33در واقعيت 
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 G0، مقدار باشد یم پاسکال گايگ ۱تا  1آسفالت در واقعيت  G0با فرض اینکه   

 3.0و با در نظر گرفتن ضریب پواسون برابر  مگا پاسکال  633-03۱در مدل حدود 

 باشد. پاسکال گايگ 1.99-پاسکال مگا 989 باید در محدوده در مدل E0مقدار 

 
 حاصل از آزمایش تک محوری. نتایج 6-1
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مچنين در شکل ت. هنشان داده شده اس 9نتایج آزمایش تک محوری در جدول شماره 

  9.9محوری برای درصد قير  یها کرنشمحوری در مقابل  یها تنش نمودار 6شماره 

 نشان داده شده است.

 نتایج آزمایش تک محوری -5جدول شماره 

تنش 

kg/cm2
 

کرنش 

 طولی

قرائت 

گيج 

 یطول

بار 

kgf 

تنش 

kg/cm2
 

کرنش 

 طولی

قرائت 

گيج 

 طولی

بار 

kgf 

تنش 

kg/cm2 

کرنش 

 طولی

قرائت 

گيج 

 طولی 

بار 

kgf 

6.5 5.34E-

2 

390 523 2.6 2.60E-

2 

190 212 0 0 0 0 

6.9 5.61E-

2 

410 552 3.1 2.87E-

2 

210 245 0.1 1.36E-

3 

10 6 

7.2 5.89E-

2 

430 579 3.4 3.15E-

2 

230 274 0.2 4.1E-3 30 16 

7.6 6.16E-

2 

450 608 3.8 3.42E-

2 

250 302 0.3 6.84E-

3 

50 26 

7.9 6.43E-

2 

470 634 4.2 3.69E-

2 

270 335 0.5 9.58E-

3 

70 44 

8.2 6.71E-

2 

490 654 4.6 3.97E-

2 

290 369 0.8 1.23E-

2 

90 63 

8.5 6.98E-

2 

510 677 5.0 4.24E-

2 

310 402 1.1 1.50E-

2 

110 91 

8.7 7.26E-

2 

530 694 5.4 4.52E-

2 

330 431 1.4 1.78E-

2 

130 115 

8.9 7.8E-2 570 715 5.8 4.79E-

2 

350 462 1.8 2.05E-

2 

150 148 

9.1 8.35E-

2 

610 725 6.2 5.06E-

2 

370 494 2.2 2.32E-

2 

170 180 

 

 

 

 
 نمودار تنش محوری در مقابل کرنش محوری -0شکل شماره 

 -که برابر با شيب نمودار تنش (Em)سختی محوریمقدار  0با توجه به شکل شماره 

گيگا پاسکال خواهد بود، که این مقدار در  1.1۳ مقدار با معادلکرنش است 

 .باشد یم 0محدوده مجاز محاسبه شده در بخش 

 

 نتيجه گيری .9

 

و  کارایی ارضاء ضمن اي سنگریزه-خاکی سدهاي هیدر رو استفاده مورد آسفالت قير درصد

 آسفالت ترميمی و خود پالستيک-ویسکواالستيک واص، خقاومت، مپذیري نفوذ باید باال تراکم

 باعث و مقاومت ختی، سپذیري نفوذ افزایش ضمن نیيپا قيرهاي درصد رد. دنمای نيتأم را

 خصوصا   آسفالتی رویه آنکه ليه دلد. بشو یم پالستيک-ویسکواالستيک تيو خاص کارایی کاهش

 رديگ می قرار زلزله ارتعاشات از ناشی بزرگی یها کرنش ريتأث تحت سد باالیی ناحيه در

 آزمایش از بهينه قير درصد عنوان به آنچه به نسبت باالتري قيرهاي درصد از استفاده
تایج آزمایش تک محوری جهت تعيين سختی خمشی ن. دشو یم توصيه ،گردد یم حاصل مارشال

به مورد استفاده قرار گرفته و  و مقایسه آن با سختی بدست آمده از روابط مقياس

 و مصالح سختی کاهش سبب توجهی قابل ميزان به قير درصد افزایش دهد یم نشان عمومی طور

  .گردد یم آن پذیري انعطاف افزایش
 

 قدردانی .8
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 ۳

قاله حاضر با استفاده از نتایج پروژه تحقيقاتی که بودجه آن توسط دانشگاه م

مراتب قدردانی خود  نيؤلفت. مگردیده تهيه شده اسآزاد اسالمی واحد یاسوج فراهم 

 .دارند یمرا از این موضوع اعالم 
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