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  خالصه

و یا به واسطه نزدیکی به منابع  از آنجا که  خاك هاي بسیاري در طبیعت وجود دارد که سدیم کلرید قسمتی از ذرات  تشکیل دهنده آن می باشد

یت آب شور ، تحت تاثیر این امالح قرار دارند و از طرفی دیگر چون سیمان به دلیل در دسترس بودن و فراوان بودن از رایج ترین روش هاي تثب

پارامترهاي تراکمی خاك و  cbrبراي خاك ها می باشد، در این پژوهش سعی شده است تاثیر سدیم کلرید به صورت محلول بر روي مقاومت 

نتایج بدست . مورد ارزیابی قرار گیرد) اب درصدهاي متفاوت سیمانتخبا توجه به ان( انتخاب شده ي اولیه و هم چنین خاك تثبیت شده با سیمان

توجه به درصدهاي با ( آمده حاکی از آن است که افزودن سدیم کلرید به صورت محلول به خاك اولیه و هم چنین خاك تثبیت شده با سیمان 

هم چنین افزودن . باعث افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر و هم چنین کاهش رطوبت بهینه در مقایسه با حالت اولیه خود خواهد شد)  مختلف

هر دو نوع نمونه  cbrاین محلول به خاك با توجه به میزان اثرگذاري  متفاوت  بر روي خاك اولیه و خاك تثبیت شده، باعث افزایش مقاومت 

  .خواهد شد) اولیه، تثبیت شده( خاك

  

  ، سیمانcbrمحلول سدیم کلرید، پارامترهاي تراکمی، خاك تثبیت شده، مقاومت : کلمات کلیدي

  

  مقدمه.1

  

  :ك ها می گذارد می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله اثرات جانبی که شوري بر روي خا

 پذیري به آبتخریب خاکدانه و کم شدن نفوذ

 سله به علت تخریب ساختمان خاك در اراضی شور سدیمیایجاد

[1]به سبب نفوذ کم در زمین هاي شور سدیمی،  ایجاد سیالب در هنگام بارندگی

اري از نقاط دو فرآیند شور شدن بر اثر آبیاري با آب شور و شور شدن بر اثر باال آمدن سطح ایستایی آب شور، علت اصلی شور شدن خاك ها در بسی

[2]جهان به شمار می رود
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آب هاي زیر زمینی می توانند داراي مقدار زیادي نمک باشند بی آنکه منشا آن دریا باشد، غلظت و ترکیب آب هاي زیرزمینی قویا به شرائط 

[3]ژئوشیمیایی مسیري که آب ضمن فرآیند نفوذ طی کرده تا به آب زیرزمینی برسد، بستگی دارد

حدود اتربرگ خاك و یا مقاومت برشی  آن بوده که از ات آزمایشگاهی صورت گرفته بر روي خاك مربوط به تاثیر شوري آب بر روي اکثر مطالع 

 Mansour et al , 2008;Alamdar, 1991 ;جمله کارهاي صورت گرفته مربوط به حدود اتربرگ می توان به کارهاي

Mahasneh, 2004; Yukselen-Aksoy et al., 2008;Arasan and Yetimoglu, 2008;;Shariatmadari et al, 2011         اشاره

.می توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله کارهاي صورت گرفته در زمینه تاثیر شوري آب بر روي مقاومت برشی خاك نیز  .کرد

; Alamdar1999 ;Tiwari et al , 2005; Di Maio and Fenelli, 1994;Chattopadhyay, 1972; Siddiqua et al.,2011  
Ayininuola et al.,2009;Naeini and Jahanfar.2011  

  

ین ماده همانطور که در باال اشاره شد، اکثر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مربوط به بررسی حدود اتربرگ و مقاومت برشی خاك ها تحت تاثیر ا  

و  cbrاومت تاثیر سدیم کلرید محلول بر روي خا ك ها به سمت پارامترهاي دیگري چون مقبنابراین در این مقاله سعی شد براي  بررسی بهتر . می باشد

با سیمان برویم تا با انجام آزمایشات دقیق به شناخت بهتر رفتار اثرگذاري این  هم چنین پارامترهاي تراکمی هم براي خاك اولیه و هم خاك تثبیت شده

  .ماده بر روي خاك ها منجر شویم

  

  مصالح مورد استفاده.2             

  خاك) الف

، دلیل انتخاب این نوع می باشد MLخاك مورد استفاده در این پژوهش به صورت دست خورده تهیه شده است، خاك مورد نظر در طبقه بندي یونیفاید              

محقق اردبیلی تهیه استفاده شده در این خاك از محوطه دانشگاه  رس قابل ذکر است که الي و. خاك به دلیل پتانسیل باالي آن براي تثبیت می باشد

  .می باشد 200و مانده بر روي الک نمره  4شده و ماسه استفاده  شده نیز از نوع ماسه بادي رد شده از الک نمره 

  .مشاهده نمود 1مشخصات فیزیکی خاك پایدار را می توان در جدول     

  مشخصات خاك -1جدول                                                                                     

  مشخصات    مقدار

  (%)درصد ماسه    30

  (%)درصد سیلت    52.83

  (%)درصد رس    17.17

26    )PL (حدخمیري(%)  

47    )LL (حد روانی(%)  

11    )PI (شاخص خمیري(%)  

2.67    )GS (وزن مخصوص دانه هاي جامد  

  

  سیمان) ب

.سیمان مورد نظر از نوع سیمان پرتلند پوزوالنی است که از شرکت آرتا اردبیل تهیه شده است     

  

  %99.2با خلوص ) NaCl( سدیم کلرید)ج

استفاده شده آبدر  سدیم کلرید مورد استفاده از نوع سدیم کلریدهاي رایج در بازار می باشد که به علت ایجاد یکنواختی بهتر تهیه نمونه خاك به صورت محلول

  .می باشد ppm 97000است، میزان غلظت سدیم کلرید محلول

  

  انحوه ساخت و عمل آوري نمونه ه. 3          

  خاك معمولی و خاك تثبیت شده با سیمان ، نمونه هاي  cbrدر این پژوهش براي بررسی تاثیر سدیم کلرید محلول روي پارامترهاي تراکمی و مقاومت           

  .استفاده شده را می توان به صورت الگوریتم زیر مشاهده کرد           
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  .، درصد رطوبت بهینه می باشدASTMطبق توصیه استاندارد  cbrالزم به ذکر است که رطوبت استفاده شده براي آزمایش  

  

آزمایش ها.4

  

cbrآزمایش 4-1

  قابل ذکر است که .مشاهده نمود2جدولانجام شده که نتایج و نمودارهاي مربوط به آن را می توان در  ASTMاین آزمایش طبق استاندارد 

  .به داخل نمونه ها می باشد نفوذ سنبه ) mm )0.1 inch 2.5تعیین نسبت باربري کالیفرنیا ،  برايمبناي محاسبات 

.استفاده شده است (D698)از روش تراکم استاندارد cbrهمچنین براي تراکم خاك استفاده شده در آزمایش  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زمان 

)min(
)mm(نفوذ  )N(نیرو 

0 0 0

0.5 0 0

1 0.03 21

1.5 2.48 35

2 2.72 57

2.5 3.31 86

3 3.83 123

3.5 3.96 173

4 5.02 233

4.5 5.38 297

5 5.79 321

6 7.14 396

7 9.05 441

8 9.73 577

9 10.23 610

10 10.87 695

براي   cbrنتایج آزمایش .3جدول 

خاك طبیعی همراه با آب معمولی

زمان 

)min(
)mm(نفوذ  )N(نیرو 

0 0 0

0.5 0 0

1 0.03 28

1.5 2.46 56

2 2.77 82

2.5 3.39 118

3 4.21 160

3.5 4.5 201

4 5.27 296

4.5 5.69 332

5 6.46 394

6 7.08 411

7 8.35 469

8 9.56 554

9 10.11 623

10 10.73 690

نتایج آزمایش   . 2جدول 

cbr محلول +  خاك اولیه براي

سدیم کلرید 

نمونه

خاك تثبیت شده با خاك طبیعی

سیمان

درصد رطوبت هاي + خاك

استفاده شده از آب ( مشخص

)معمولی

درصد رطوبت هاي + خاك 

استفاده شده از محلول ( مشخص

)سدیم کلرید

+ خاك تثبیت شده با سیمان

( درصد رطوبت هاي مشخص

)استفاده شده از آب معمولی

درصد + خاك تثبیت شده با سیمان

استفاده شده از ( رطوبت هاي مشخص

)محلول سدیم کلرید

% 2درصد سیمان از+ طبیعی خاك

%)6،%4،%2%( 6تا 
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معمولی و خاك اولیه همراه با محلول سدیم کلرید آب براي خاك اولیه همراه با cbrنتایج آزمایش . 1شکل 

  

  

  

  

 2و شکل  7و 6سیمان همراه باآب معمولی و محلول سدیم کلرید را می توان در جداول % 2+ براي خاك cbrنتایج و نمودارهاي مربوط به آزمایشات      

.نمود مشاهده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
سدیم کلریدمحلول معمولی وسیمان همراه با آب % 2+خاك  رويبر cbrنتایج آزمایش . 2شکل 
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سدیممحلول  +سیمان %2 +خاک
کلرید

معمولیآب +سیمان %2 +خاک

+ خاكcbr.4جدول

  آب معمولی

نیرو تقسیم 

  )(%1364بر

  )mm(نفوذ)N(نیرو

2.5%  34  2.5  

 cbr.5جدول

محلول + خاك 

  سدیم کلرید

نیرو تقسیم 

(%)1364بر

  )mm(نفوذ  )N(نیرو

4.2%  57  2.5

)min(زمان  )mm(نفوذ  )N(نیرو 

0.5 0 0

1 0 10

1.5 0.57 25

2 1.01 37

2.5 1.79 58

3 2.67 75

3.5 2.87 93

4 3.98 123

4.5 4.18 184

5 4.53 261

6 5.97 311

7 6.62 393

8 7.6 512

9 9.41 615

10 10.12 690

براي  cbrنتایج آزمایش . 7جدول

آب معمولی + سیمان % 2+ خاك 

)min(زمان 
نفوذ 

)mm(
)N(نیرو 

0.5 0 0

1 0.03 36

1.5 0.58 58

2 1.12 73

2.5 1.32 84

3 1.53 98

3.5 2.04 115

4 2.79 128

4.5 3.7 204

5 4.06 247

6 4.16 334

7 5.61 427

8 6.65 516

9 8.02 602

10 9.15 673

نتایج آزمایش . 6جدول 

cbr سیمان % 2+ خاك براي  +

محلول سدیم کلرید 
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 3و شکل11و10سیمان همراه باآب معمولی و محلول سدیم کلرید را می توان در جداول % 4+ براي خاك cbrنتایج و نمودارهاي مربوط به آزمایشات        

.مشاهده نمود

  

  

  

  

  

  

  
  سدیم کلریدمحلول  سیمان همراه با آب معمولی و % 4+خاك  رويبر cbrنتایج آزمایش . 3شکل 

  

  

  

 4و شکل  15و14سیمان همراه باآب معمولی و محلول سدیم کلرید را می توان در جداول % 6+ براي خاك cbrنتایج و نمودارهاي مربوط به آزمایشات       

  .مشاهده نمود

0
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(N
و (

یر
ن

(mm) نفوذ

سدیممحلول  +سیمان %4 +خاک
کلرید
معمولیآب +سیمان %4 +خاک

% 2+خاكcbr.9جدول

محلول سدیم +سیمان

  کلرید

  )mm(نفوذ)N(نیرو  (%)1364تقسیم برنیرو 

9.2%  125  2.5

% 2+خاك cbr.8جدول

  آب+ سیمان

نیرو تقسیم 

  (%)1364بر

  )mm(نفوذ)N(نیرو

5.1%70  2.5  

)min(زمان  )mm(نفوذ  )N(نیرو 

0 0 0

0.5 0.05 27

1.5 0.57 59

2 1.16 94

2.5 2.23 163

3 3.14 310

3.5 3.93 434

4 4.42 569

4.5 5.18 612

5 6.21 736

6 6.86 815

7 7.24 896

8 9.11 936

9 9.72 989

10 10.31 1154

نتایج آزمایش . 11جدول

cbrآب + سیمان % 4+ خاك

معمولی 

)min(زمان  )mm(نفوذ  )N(نیرو 

0 0 0

0.5 0.03 32

1.5 0.63 71

2 0.94 108

2.5 1.58 136

3 2.37 194

3.5 2.66 347

4 3.82 559

4.5 5.47 648

5 5.83 681

6 6.54 769

7 8.21 854

8 8.74 976

9 9.53 1175

10 9.98 1216

% 4+ خاك cbrنتایج آزمایش. 10جدول

محلول سدیم کلرید +  سیمان 

. 13جدول

cbr4+خاك %

محلول سدیم +سیمان

  کلرید

  )mm(نفوذ)N(نیرو  (%)1364نیرو تقسیم بر

16.7%  2272.5
% 4+خاك cbr.12جدول 

  آب+ سیمان

نیرو تقسیم 

  (%)1364بر

  )mm(نفوذ)N(نیرو

15%2052.5  
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  سدیم کلریدمحلول  سیمان همراه با آب معمولی و % 6+خاك  رويبر cbrنتایج آزمایش . 4شکل 

  

cbrنتایج آزمایش  4-2

  می توان به این موضوع پی برد که افزودن سدیم کلرید محلول به صورت درصد رطوبت بهینه به خاك اولیه cbrنتایج حاصل از آزمایش  از تفسیر

 اما افزودن این محلول به هر سه نوع خاك تثبیت شده. هرچند به میزان اندك می شود cbrدر مقایسه با افزودن آب معمولی به آن باعث افزایش مقاومت   

  .به میزان محسوس تر و قابل توجه تري نسبت به خاك عادي میشود cbrفزایش مقاومت باعث ا%) 6،%4،%2(با سیمان

دلیل این موضوع را می توان به علت افزایش نیروي جاذبه در بین ذرات خاك توسط امالح موجود در آب و هم چنین تشکیل ساختار لخته اي                   

ید بر روي خاك تثبیت شده نسبت به خاك عادي را هم می توان به این موضوع نسبت داد که چون هم نسبت داد، دلیل تاثیر بیشتر محلول سدیم کلر

با  سیمان و هم محلول سدیم کلرید به کاهش حد روانی خاك کمک کرده، در نتیجه هر دو با هم هم سو شده و تاثیر بیشتري براي نمونه هاي همراه

  .بود سیمان نسبت به نمونه خاك عادي شاهد خواهیم

  )پروکتور استاندارد( آزمایش تراکم 4-3

  25و24و23و22و21و20و 19و18انجام شده که نتایج و نمودارهاي مربوط به آنرا می توان در جداول  ASTMاین آزمایش نیز با توجه به شرائط 
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(mm) نفوذ

سدیممحلول  +سیمان %6 +خاک
کلرید

معمولیآب +سیمان %6 +خاک

)min(زمان  )mm(نفوذ  )N(نیرو 

0.5 0 0

1 0.02 65

1.5 0.23 182

2 0.82 215

2.5 2.3 325

3 2.41 367

3.5 2.79 412

4 3.3 524

4.5 4.49 756

5 4.73 834

6 4.91 930

7 6.33 1077

8 7.47 1136

9 8.55 1236

10 9.34 1319

نتایج آزمایش . 15جدول 

cbr محلول +  سیمان % 6+ خاك

سدیم کلرید 

)min(زمان  )mm(نفوذ  )N(نیرو 

0.5 0 0

1 0.62 34

1.5 1.86 95

2 2.06 200

2.5 2.35 340

3 3.02 486

3.5 3.64 628

4 4.26 740

4.5 4.57 840

5 5.49 910

6 5.79 990

7 6.92 1098

8 8.48 1200

9 9.2 1280

10 10.24 1321

+ خاكcbrنتایج آزمایش. 14جدول 

آب معمولی + سیمان % 6

% 6+خاك cbr.16جدول 

  آب+ سیمان

نیرو تقسیم 

  (%)1364بر

  )mm(نفوذ)N(نیرو

28.1%3842.5  

جدول 

17.cbr6+خاك %

محلول سدیم +سیمان

  کلرید

نیرو تقسیم 

  (%)1364بر

  )mm(نفوذ)N(نیرو

28.3%  3862.5
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  .مشاهده نمود 8و7و6و5و اشکال 

  

  

  
  تراکم بر روي خاك اولیه همراه با آب معمولی و محلول سدیم کلریدنتایج آزمایش . 5شکل

  

  

  
  

  محلول سدیم کلرید+ آب+ سیمان% 2+تراکم بر روي خاك اولیه نتایج آزمایش . 6شکل
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w (%)

معمولیآب  +سیمان %2 +خاک

کلریدسدیممحلول +سیمان %2 +خاک

ɣd(KN/m3)

W(%) 1

1 16.4 13.9

2 18.1 18.2

3 19.1 19.2

4 18.7 19.8

5 18.5 20.6

نتایج آزمایش تراکم روي . 18جدول 

آب معمولی +  خاك طبیعی 

ɣd(KN/m3)

W(%) 2

1 18.7 15.4

2 19.8 19.8

3 21.7 20.1

4 28.2 21.1

5 19.6 22.7

نتایج آزمایش تراکم بر روي . 19جدول

محلول سدیم کلریدخاك اولیه با 

ɣd(KN/m3)

W(%) 1

1 13.4 13.1

2 16.4 16.4

3 18.5 22.4

4 18 23.2

5 17.4 24.3

نتایج آزمایش تراکم روي . 20جدول 

آب + سیمان % 2+  خاك طبیعی 

معمولی

ɣd(KN/m3)

W(%) 2

1 14.5 14.6

2 17.7 17.9

3 19.8 23

4 19.1 23.8

5 18.6 25

نتایج آزمایش تراکم بر روي . 21جدول

محلول سدیم کلرید+ سیمان% 2+ خاك
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  محلول سدیم کلرید+ آب+ سیمان% 4+تراکم بر روي خاك اولیه نتایج آزمایش . 7شکل

  
  محلول سدیم کلرید+ آب+ سیمان% 6+خاك اولیه تراکم بر روي نتایج آزمایش . 8شکل

  نتایج آزمایشات تراکم 4-4
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معمولیآب  +سیمان %6 +خاک

سدیممحلول +سیمان %6 +خاک
کلرید

ɣd(KN/m3)

W(%) 1

1 13 14.2

2 14.1 17.3

3 17.2 23

4 16.8 24.3

5 15.9 25.7

نتایج آزمایش تراکم بر روي . 22جدول

آب معمولی         + سیمان% 4+ خاك

ɣd(KN/m3)

W(%) 2

1 13.8 14.9

2 15.2 18.1

3 18 24.3

4 17.3 24.8

5 16.6 25.3

روي نتایج آزمایش تراکم بر . 23جدول

محلول سدیم کلرید+ سیمان% 4+ خاك

ɣd(KN/m3)

W(%) 1

1 12.6 15.3

2 13.5 18.1

3 16 24.1

4 15.7 25.4

5 14.8 26.7

نتایج آزمایش تراکم بر روي . 24جدول

آب معمولی + سیمان% 6+ خاك

ɣd(KN/m3)

W(%) 2

1 12.1 14.8

2 12.9 18.7

3 16.5 24.9

4 16 25.3

5 15.3 28

نتایج آزمایش تراکم بر روي . 25جدول

محلول سدیم کلرید+ سیمان% 6+ خاك
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نتایج حاصل از آزمایشات تراکم نشان میدهد که خاك همراه با رطوبت ناشی از محلول سدیم کلرید در مقایسه با خاك همراه با رطوبت 

ناشی از آب معمولی داراي وزن مخصوص خشک حداکثر بیشتر و درصد رطوبت بهینه کمتري می باشد، اما براي خاك تثبییت شده با سیمان 

، افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر و کاهش %)4،%2(از محلول سدیم کلرید براي مقادیر درصد کم سیمان همراه با رطوبت ناشی

  .میباشدبیشتر %) 6(رطوبت بهینه نسبت به مقادیر درصد باالي سیمان

  و همچنین بیشتر شدن نیرويدلیل تاثیر بیشتر محلول بر روي خاك عادي را میتوان ناشی از حد روانی تقریبا باالي خاك اولیه                

  وجود مقادیر باالي سیمان، باعث افزایش .جاذبه بین ذرات خاك توسط امالح موجود در آب و تشکیل ساختار لخته اي نسبت داد

  حداکثر وزن مخصوص خشک و کاهش رطوبت بهینه کمتري نسبت به درصد مقادیر کم سیمان موجود در خاك و همچنین خاك 

پایین بر روي کاهش حد  دلیل آن را می توان ناشی از تاثیر بیشتر مقادیر درصد سیمان باال نسبت به مقادیر درصد سیمان اولیه خواهد شد که

  .دانست را روانی خاك

  نتایج نهایی.5

و پارامترهاي تراکمی خاك معمولی و خاك تثبیت شده با سیمان  cbrدر این آزمایش به بررسی تاثیر سدیم کلرید محلول بر روي مقاومت

  .پرداخته شدو نتایج زیر حاصل گردید

خاك اولیه و هم چنین خاك تثبیت شده  با سیمان می شودکه  cbrافزودن سدیم کلرید محلول به خاك باعث افزایش مقاومت) 1               

  بر روي کاهش حد روانی خاك، این افزایش مقاومت براي نمونه هاي تثبیت شده نسبت به به دلیل هم سو عمل کردن سدیم کلرید و سیمان

  .خاك اولیه بیشتر و محسوس تر می باشد

سدیم کلرید محلول خصوصیات تراکمی خاك اولیه و خاك تثبیت شده را نیز دستخوش تغییر می کند، به نحوي که افزودن آن )2              

  بهینه براي هر دو نوع خاك خواهد شد که این موضوع براي خاك طبیعی وص خشک حداکثر و کاهش رطوبتباعث افزایش وزن مخص

  .به علت داشتن حد روانی تقریبا باال محسوس تر میباشد

شک ، هرچقدر مقدار درصد سیمان افزایش یابد، به علت موثر بودن سیمان بر روي کاهش حد روانی،افزایش وزن مخصوص خ) 3            

  .حداکثر و کاهش رطوبت بهینه براي نمونه تثبیت شده با سیمان کمتر خواهد بود

بیشتر نتایج بدست آمده از این پژوهش را می توان ناشی از افزایش نیروي جاذبه در بین ذرات خاك توسط امالح موجود در آب و ) 4            

  .تشکیل ساختار لخته اي نسبت داد
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