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 خالصه

بر تثبيت خاک با سيمان یکی از روش های شيميایی تثبيت خاک است که تاثير قابل توجهی 

در این پژوهش برای بررسی اثر روی افزایش مقاومت خاک و کاهش نفوذپذیری آن دارد. 

سيمان بر روی نفوذپذیری خاک، یک ترکيب ثابت شامل مخلوطی با نسبت های مساوی 

روزه با اضافه  28و  7نمونه های  فاده قرار گرفت. سپسیت و ماسه بادی مورد استابنتون

با  سيمان به مخلوط مورد نظر تهيه شدند. این نمونه ها درصد 5و  4، 2،3، 1 کردن

تحت آزمایش تحکيم یک بعدی قرار کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  2و  1، 0.5، 0.25بارهای 

کدام از نمونه ها ضرایب گرفته و با استفاده از تئوری تحکيم ترزاقی برای هر 

عبور دادن آب از نمونه ها و اندازه گيری  شدند. از طرف دیگر با نفوذپذیری محاسبه

افت هد آب در پيزومتر وصل شده به دستگاه تحکيم و جاگذاری در رابطه نفوذپذیری با 

بار افتان، مقادیر ضرایب نفوذپذیری به صورت مستقيم اندازه گيری شدند. سپس مقایسه 

ای مورد نظر بين مقادیر محاسبه شده و اندازه گيری شده انجام گرفت و نتایج استخراج  ه

زن مخلوط، نفوذپذیری افزایش و پس از درصد و 3تا سيمان شدند. دیده شد که با افزودن 

همچنين مقادیر نفوذپذیری های محاسبه شده کمتر از مقادیری که به صورت کاهش یافت.  آن

 ی شدند به دست آمد.مستقيم اندازه گير

 کلمات کلیدي: تحکیم، نفوذپذیری، خاک تثبیت شده با سیمان

 

 مقدمه  .1

 مختلف مشخصات تغيير صرفا و شده انجام سيمان با خاك تثبيت روي متفاوتي پژوهش های در گذشته
است. همچنين پژوهش هایی نيز بر روی مقایسه نفوذپذیری محاسبه شده و  شده بررسي خاك

مقایسه ی  روي تاکنون پژوهشی ولي انجام شده استروی خاک های مختلف اندازه گيری شده 

صورت  نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده در خاک های تثبيت شده با سيمان

 روي ضریب رسي كاني تاثير شد انجام همكاران و چئو توسط كه پژوهشی در .نپذیرفته است

 + كائولينایت تركيب متفاوت درصدهاي رويبر  كه پژوهش این در شد. بررسي نفوذپذیري

 یابد افزایش تركيب در یتابنتون مقدار هرچه كه شد حاصل این نتيجه پذیرفت انجام یتابنتون

 يراتيتغ روي رسي هاي كاني زیاد نتيجه تاثير این كه یابد مي كاهش نفوذپذیري ضریب مقدار

 ضریب تغيرات كه است بوده این پژوهش این نتایج از دیگر یكي .دهد مي نشانرا  نفوذپذیري ضریب

 بوده زیاد آزمایش اول هفته در كه است گونه این به ثابت فشار یك در زمان گذشت با نفوذپذیري

 ] 1 [ .شود مي ثابت نفوذپذیري ضریب تقریبا اول هفته از گذشتن از بعد ولي

–  خاك مخلوط روي سيمان به آب نسبت اثر روي همكاران و كانسولي توسط كه پژوهشی دیگر در
 مي كاهش نيز نفوذپذیري ضریب مقدار سيمان به آب نسبت كاهش با شد انجام سيمان  - یتابنتون
 سيمان یتابنتون -خاك مخلوط به اگر كه ستا رسيده هم نتيجه این به پژوهش این البته یابد

 در تغيير رفتارها اینگونه دالیل از یكي .شود مي نفوذپذیري ضریب شدید افزایش باعث شود اضافه
 ترك آمدن وجود به توان مي را اتفاق این دیگر دليل و باشد تواند مي یتابنتون -خاك ساختمان



 براي ریزي بسيار مسيرهاي ایجاد باعث كه كرد بيان یتابنتون -خاك ساختار در ریز بسيار هاي

 ] 2 [ .شود مي آب عبور
 روي سيمان -خاك مخلوط در سيمان تاثير روي همكاران و ماهر توسط كه دیگر پژوهشی در 

 باشددرصد  40 از بيشتر طبيعي خاك رواني حد اگر كه آمد حاصل نتيجه این شد انجام اتربرگ حدود

  40 از كمتر خاك رواني حد اگر كه صورتي در است كمتر خاك رواني حد كاهش در سيمان افزودن تاثير

 ] 3[ شود. مي مالحظه بيشتري تاثيربا افزودن سيمان  باشددرصد 
همچنين هنگامی که ترزاقی برای اولين بار تئوری تحکيمش را ارائه داد، مقایسه 

)مقادیر                       هایی را بين مقادیر نفوذپذیری بدست آمده از تئوری

انجام داد و در آخر مطابقت به صورت مستقيم و مقادیر اندازه گيری شده  محاسبه شده(

مقایسه هایی را بر پایه        تيلور نيز  رضایت بخشی بين این دو روش مشاهده کرد.

انجام داد و نشان داد که مقادیر  Boston Blueی روش جذر زمان برای رس دست خورده ی 

می کنند. او این تفاوت   ه ی نفوذپذیری از مقادیر محاسبه شده تجاوزاندازه گيری شد

نيازمندی آب  ،در نفوذپذیری را به فرض ترزاقی که می گفت تنها دليل تاخير در تراکم

این پژوهش ها  نتيجه ی بسيار مهمی که  است نسبت داد. خارج شدنبه گذشت زمان برای 

مهمترین عاملی که این است که می دهند  و همينطور دیگر پژوهش ها به روشنی نشان

نفوذپذیری رس را تحت تاثير قرار می دهد فولکوله شدگی یا لخته شدگی ذرات رس است 

 ] 4 [ که توزیع اندازه ها و شکل منافذ را تحت تاثير قرار می دهد.
 

 

 مواد و روش تهیه نمونه ها .2

 

بنتونایت مورد  است. شده تهيه بادي ماسه درصد 50 و یتابنتون درصد 50 تركيب از نظر مورد خاك

 دليلدرصد است.  36درصد و حد خميری  155استفاده در این پژوهش دارای حد روانی 

 این در درجه ی اول  درصد ماسه بادی 50درصد بنتونایت و  50ی با تركيب از استفاده

 باشد. داشته وجود نفوذپذیري ضریب روي تاثيرگذار عوامل روي بيشتري كنترل كه است بوده موضوع

تركيب،  در موجود رس مقدار اوليه، تخلخل نسبت جمله از متعددي عوامل به نفوذپذیري ضریب

 تشكيل كاني نوع باربرداري، و بارگذاري تاریخچه زمين، در نظر مورد وضعيت قرارگيری خاك
 دیگر دليل دارد. بستگي غيره و خاك محيط قرارگيري دهنده، تشكيل كاني سطح كيفيت دهنده،

  CHبا نام  (USCS) متحد بندي طبقه سيستم در كه است خاكي داشتن تركيب این از استفاده

 رواني حد آوردن پایين تركيب این در بادي ماسه از استفاده دليل و باشد شده نامگذاري

 در بادي ماسه از استفاده دیگر دليل .است دلخواه ميزان به خاك رواني حد رساندن و یتابنتون

 شده آورده(1)  شماره جدول در تحقيق مورد خاك مشخصات است. آن بودن قيمت ارزان و بودن دسترس

 .است

 

 ( مشخصات خاک پایه 1 جدول شماره )

نسبت تخلخل اوليه 

 روزه 28

 7نسبت تخلخل اوليه 

 روزه

 رطوبت حد روانی رطوبت حد خميری

1.96 2.18 31 81 

 

 رواني حد رطوبت در ها نمونه تمامي و بودهدرصد  81 خاك رواني حد رطوبت اینكه به باتوجه
 تمامي اینكه براي هوا رطوبت جذب به یتابنتون باالي حساسيت توجه به با لذا شوند مي تهيه

 سيمان ) به و بادي ماسه یت،اابتدا بنتون شوند تهيه نظر مد رطوبت در خطا بدون ها نمونه

 نگهداري ساعت24 مدت به گرمخانه درون سپس داده عبور 40 نمره الك از را كننده ( تثبيت عنوان

شدن  سرد از بعد و آورده بيرون را آنها سپس دهند دست از را خود رطوبت كامل طور به تا كرده

 همگني مخلوط اینكه براي و داده تركيب به را نظر مورد رطوبت درصد آب، كردن اضافه با ها نمونه

 حاصل اطمينان نظر مورد خاك شدن یكنواخت از تا زده هم را خاك دقيقه 30 الي 15مدت  به شود حاصل

 .شود

اضافه  سيمان آن به 5، 4، 3، 2، 1در درصدهای وزنی  ،اوليه خاك شدن آماده از بعد 

 براي تر روش از تحقيق این درآید.  حاصل همگني تركيب تا هم زده دقيقه 30 الي 15 مدت به و کرده

 شده است، استفاده 1 به3 سيمان  به آب نسبت که از تر روش در است. شده استفاده ها نمونه تهيه

 به و شود مي كسر برسد نظر مورد رطوبت به تا شود اضافه نمونه به باید كه اوليه آب از مقداري
 همگن خاك نمونه به را آمده دست به دوغاب سپس آید. دست به سيمان دوغاب تا شود مي سيمان اضافه

قالبی که در این می کنيم.  مخلوط همگن تركيب به مجدد رسيدن تا آن از بعد اضافه كرده شده



سانتی متر و  10و به قطر  PVCپژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است از جنس 

  همچنين انتهای قالب بسته می باشد. سانتی متر می باشد. 10ارتفاع 

 پژوهش این در اینكه علت به رسد کهضروری به نظر می  نكته این اینجا ذکر در

 درون صورت متراكم به نيز ها نمونه بنابراین است، نشده استفاده بهينه رطوبت از

متراکم شده اند. این فرآیند  ابداعی فرآیندیک  كمك به بلكه اند نگرفته قرار قالب

 10 ارتفاع از قالب كردن سپس رها و قالب درون مخلوط سانتيمتر 4 ریختن ابتدا شامل

 و خللکامل  حذف تا بار 50 تا 40 تعداد به عمل این تكرار و زمين روي متري سانتي

 .یابد مي ادامه قالب شدن پر تا چرخه این فرج نمونه است.

 به ها نمونه از عدد 5 كه اند بوده عدد 12 جمعا شده درصدهاي یاد در شده تهيه هاي نمونه

. همچنين دو اند شده آوري عمل روز 28 مدت به دیگر ی نمونه 5و  اند شده آوري عمل روز 7 مدت

 ذكر شده آوري عمل هاي زمان مدت در مربوط به خاک پایه هستند.نيز روزه  28و  7نمونه ی 

 اطمينان محيط با رطوبت تبادلعدم  از تا اند گرفته قرار شده بندي آب هاي قالب درون ها نمونه

 صورت به ابتدا و آورده بيرون آب درون از را قالب شد طي آوري عمل اینكه مدت از بعد .شود حاصل

می کنيم. سپس برای اینکه قالبی با هر دو طرف باز داشته باشيم با استفاده  خشك كامل

با قطر قالب از آن جایی که قطر قالب  برقی انتهای قالب را می ُبریم. دستگاه ُبرشاز 

نمونه را با استفاده از جک تراکم از استفاده شده در آزمایش تراکم برابر است، 

این روش روشی کامال مطمئن برای بدست آوردن نمونه های دست  قالب خارج می کنيم.

پس از خارج ساختن نمونه از قالب، آن را تحت آزمایش تحکيم طبق توصيه  نخورده است.

م منحنی در حالت محاسبه شده با ترسيقرار می دهيم.  ASTM – D – 2435های استاندارد 

برای هر می توان ضریب نفوذپذیری را گذاری نشست برای هر مرحله از بار  –های زمان 

محاسبه کرد. در حالت اندازه گيری شده نيز  wγ vm vk = cاز رابطه ی مرحله از بارگذاری 

𝑘با عبور دادن آب از نمونه و سپس جاگذاری در رابطه ی پس از هر مرحله بارگذاری  =

2.303 
𝑎𝑙

𝐴𝑡
log(

ℎ1

ℎ2
 بدست آورد.برای هر مرحله از بارگذاری می توان ضریب نفوذپذیری را  (

از در حالت محاسبه شده  يل اطالعات اوليه ی آزمایش تحکيمالزم به ذکر است که در تحل

  روش جذر زمان استفاده شده است.

 

 

 نتایج شرح .3

 

 دیگر و همچنين نسبت تخلخل تغييرات روند آوردن دست به و تحكيم آزمایش انجام از بعد

 و كرده محاسبه wγ vm vk = cی  رابطه كمك به را نفوذپذیری آزمایش تحكيم، ضریب پارامترهاي

(  1) هاي شكل در شود. مي تخلخل رسم نسبت تغييرات مقابل در نفوذپذیري ضریب تغييرات نمودار

 .اند شده آورده شده یاد نمودارهاي  ( 6تا ) 

 kCمحاسبه شده و اندازه گیری شده ی مقادیر  – ( 2شماره ) جدول 

                                                                                                  

kC 

 روزه 7 روزه 28

5  
 

4  
 

3  
 

2  
 

1  
 

0  
 

5  
 

4  
 

3  
 

2  
 

1 
 

0  
 

درصد 

 سيمان

محاسبه  2.37 1.91 1.01 0.47 0.39 0.24 1.93 1.29 0.95 0.50 0.33 0.24

 شده

اندازه  2.21 1.93 0.66 0.56 0.45 0.22 1.34 0.92 0.87 0.47 0.34 0.26

گيری 

 شده

 

 تغيير نفوذپذیری تعریف می شود. نشانهکه این ضریب به عنوان  باید گفت  kC در تعریف

  می باشد و از رابطه ی  log k –e رگرسيون نمودار شيب خط kCدر واقع 
∆𝒆

∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒌
=  kc  بدست می

( دیده می شود به طور کلی با افزایش درصد  2آید. همانطور که در جدول شماره ) 

کاهش می یابند. این بدین معنی است که با افزایش درصد سيمان، شيب  kCسيمان، مقادیر 

  کاهش می یابد. e – log k رگرسيون نمودار خط

 

 



   
 7های پایه ی نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک   – ( 1)  شکل

 روزه 28و 

 7عمل آوری )  در هر دو حالت( دیده می شود  1ای شکل شماره ) همانطور که در نموداره

اندازه گيری شده و         بين مقادیر نفوذپذیریمطابقت رضایت بخشی روزه (  28و 

زاقی را تایيد می کند. دیدگاه تراین مسئله وجود دارد که مقادیر محاسبه شده 

رگرسيون  همچنين دیده می شود در این نمودارها و در هر دو حالت عمل آوری، خط

 – e رگرسيون نمودار مربوط به مقادیر اندازه گيری شده در سمت راست خط  e – log kنمودار

log k مقادیر  می دهد که   مربوط به مقادیر محاسبه شده قرار می گيرد. این مسئله نشان

د که این مسئله نتجاوز می کننفوذپذیری اندازه گيری شده از مقادیر محاسبه شده 

 1ی دیگری که از  نمودارهای شکل )  نکته می نماید.        دیدگاه تيلور را تایيد 

مقادیر  باالفشارهای روزه در  28نمونه های در  ( قابل استنباط است این است که

 .می شوندهمگرا نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده 

  
 28و  7های نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک  –  ( 2)  شکل

 درصد سیمان 1شده با  تثبیتروزه ی 

( می توان  2( و )  1که از مقایسه ی نمودارهای شکل های )  نکته ی جالب توجهی

درصد سيمان به خاک، مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری  1دریافت این است که با افزایش 

پيش بينی شده و محاسبه شده در هر دو حالت عمل آوری افزایش می یابند در حالی که 

گفت با اضافه کردن سيمان و  بایددر توجيه این مسئله  .کاهش یابدنفوذپدیری می شد 

در اثر صورت پذیرفتن واکنش بين سيمان و خاک، ذرات مخلوط خاک و سيمان به هم می 

باعث بوجود آمدن  ) فولکوله شدگی (                 چسبند و  این مجتمع شدگی

کانال های کوچک جریان عمل می  تعدادی ریزترک می شود که این ریزترک ها به عنوان

ریزترک ها عبور کرده و در نتيجه به جای اینکه شاهد کاهش  ند. آب از بين این کن

همانطور که در نفوذپذیری باشيم، می بينيم که نفوذپذیری افزایش می یابد. 
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روزه (  28و  7( دیده می شود در هر دو حالت عمل آوری )  2نمودارهای شکل شماره ) 

ی اندازه گيری شده و مقادیر محاسبه شده مطابقت رضایت بخشی بين مقادیر نفوذپذیر

وجود دارد که این مسئله دیدگاه ترزاقی را تایيد می کند. همچنين دیده می شود در 

مربوط به مقادیر   e – log kرگرسيون نمودار این نمودارها و در هر دو حالت عمل آوری، خط

مربوط به مقادیر محاسبه  e – log k رگرسيون نمودار اندازه گيری شده در سمت راست خط

مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده  شده قرار می گيرد. این مسئله نشان می دهد که 

ند که این مسئله دیدگاه تيلور را تایيد می ناز مقادیر محاسبه شده تجاوز می ک

( قابل استنباط است این است که در  2)  ی دیگری که از  نمودارهای شکل  نکتهنماید. 

روزه در فشارهای ميانی مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری  7نه های نمو

و در فشارهای باال هم روزه  28شده همگرا می شوند. این در حاليست که در نمونه های 

مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می هم در فشارهای پایين 

 شوند.

 

 
 28و  7های نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک  –  ( 3)  شکل

 درصد سیمان 2شده با  تثبیتروزه ی 

از هم ( می بينيم ب 2( با نمودارهای شکل )  3با مقایسه ی نمودار های شکل ) 

باید دید این روند افزایش مقادیر نفوذپذیری تا چه نفوذپذیری افزایش می یابد. 

 3همانطور که در نمودارهای شکل شماره ) درصدی از سيمان اضافه شده ادامه می یابد. 

روزه ( مطابقت رضایت بخشی بين  28و  7( دیده می شود در هر دو حالت عمل آوری ) 

ود دارد که این مسئله مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده و مقادیر محاسبه شده وج

ه می شود در این نمودارها و در هر مشاهددیدگاه ترزاقی را تایيد می کند. همچنين 

مربوط به مقادیر اندازه گيری شده در   e – log kرگرسيون نمودار دو حالت عمل آوری، خط

محاسبه شده قرار می  مربوط به مقادیر e – log k رگرسيون نمودار      سمت راست خط
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مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده از مقادیر  يرد. این مسئله نشان می دهد که گ

ی  نکته. ند که این مسئله دیدگاه تيلور را تایيد می نمایدنمحاسبه شده تجاوز می ک

 7( قابل استنباط است این است که در نمونه های  3دیگری که از  نمودارهای شکل ) 

روزه در فشارهای باال مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می 

روزه هم در فشارهای باال و هم در فشارهای  28شوند. این در حاليست که در نمونه های 

 محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می شوند. پایين مقادیر نفوذپذیری

 

 
 7های نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک  –  ( 4شماره )  شکل

 درصد سیمان 3شده با  تثبیت روزه ی 28و 

( می بينيم باز هم  3( با نمودارهای شکل )  4با مقایسه ی نمودار های شکل ) 

نفوذپذیری افزایش می یابد. باید دید این روند افزایش مقادیر نفوذپذیری تا چه 

همانطور که در نمودارهای شکل درصدی از سيمان اضافه شده ادامه می یابد. همچنين 

مطابقت رضایت   (روزه 28و  7لت عمل آوری ) ( دیده می شود در هر دو حا 4شماره ) 

بخشی بين مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده و مقادیر محاسبه شده وجود دارد که 

می شود در این نمودارها    این مسئله دیدگاه ترزاقی را تایيد می کند. همچنين دیده

مقادیر اندازه گيری  مربوط به  e – log kرگرسيون نمودار و در هر دو حالت عمل آوری، خط

مربوط به مقادیر محاسبه شده قرار می  e – log k رگرسيون نمودار شده در سمت راست خط

مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده از مقادیر  گيرد. این مسئله نشان می دهد که 

نکته ی محاسبه شده تجاوز می کند که این مسئله دیدگاه تيلور را تایيد می نماید. 

 7( قابل استنباط است این است که در نمونه های  4که از  نمودارهای شکل ) دیگری 

روزه در فشارهای پایين مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می 

روزه هم در فشارهای باال و هم در فشارهای  28شوند. این در حاليست که در نمونه های 

 شده و اندازه گيری شده همگرا می شوند.پایين مقادیر نفوذپذیری محاسبه 
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 7های نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک  –  ( 5شماره )  شکل

 درصد سیمان 4شده با  تثبیتروزه ی  28و 

 این بار( می بينيم  4( با نمودارهای شکل )  5با مقایسه ی نمودار های شکل ) 

( دیده می  5همانطور که در نمودارهای شکل شماره ) می یابد. همچنين  کاهشنفوذپذیری 

روزه ( مطابقت رضایت بخشی بين مقادیر  28و  7شود در هر دو حالت عمل آوری ) 

نفوذپذیری اندازه گيری شده و مقادیر محاسبه شده وجود دارد که این مسئله دیدگاه 

در این نمودارها و در هر دو حالت ترزاقی را تایيد می کند. همچنين دیده می شود 

مربوط  e – log kمربوط به مقادیر اندازه گيری شده در سمت راست خط   e – log kعمل آوری، خط

مقادیر نفوذپذیری  به مقادیر محاسبه شده قرار می گيرد. این مسئله نشان می دهد که 

دگاه تيلور له دیاندازه گيری شده از مقادیر محاسبه شده تجاوز می کند که این مسئ

( قابل استنباط است  4نکته ی دیگری که از  نمودارهای شکل ) را تایيد می نماید. 

روزه در فشارهای پایين مقادیر نفوذپذیری  28روزه و  7این است که در نمونه های 

 .محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می شوند
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 7های نمودارهای لگاریتم ضریب نفوذپذیری در مقابل نسبت تخلخل برای خاک  –  ( 6شماره )  شکل

 درصد سیمان 5شده با  تثبیت روزه ی 28و 

( می بينيم این بار  5( با نمودارهای شکل )  6با مقایسه ی نمودار های شکل ) 

درصد سيمان با افرایش نفوذپذیری و پس  3بنابراین تا نفوذپذیری کاهش می یابد. نيز 

همانطور که در نمودارهای همچنين از آن به تدریج با کاهش نفوذپذیری مواجه هستيم. 

روزه ( مطابقت  28و  7عمل آوری )     ( دیده می شود در هر دو حالت  6شکل شماره ) 

قادیر محاسبه شده وجود دارد رضایت بخشی بين مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده و م

که این مسئله دیدگاه ترزاقی را تایيد می کند. همچنين دیده می شود در این 

مربوط به مقادیر اندازه گيری شده در   e – log kنمودارها و در هر دو حالت عمل آوری، خط

شان مربوط به مقادیر محاسبه شده قرار می گيرد. این مسئله ن e – log k   سمت راست خط

مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده از مقادیر محاسبه شده تجاوز می  می دهد که 

نکته ی دیگری که از  د که این مسئله دیدگاه تيلور را تایيد می نماید. نکن

در هم روزه  7( قابل استنباط است این است که در نمونه های  5نمودارهای شکل ) 

مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری و هم در فشارهای باال فشارهای پایين 

 ميانیروزه در فشارهای  28شده همگرا می شوند. این در حاليست که در نمونه های 

 مقادیر نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گيری شده همگرا می شوند.
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 این است که برخالف پيش بينی  مهمترین نتيجه ای که می توان از این پژوهش گرفت

های اوليه، با افزایش درصد سيمان در خاک شاهد افزایش نفوذپذیری هستيم. این 

 درصد سيمان ادامه پيدا می کند و بعد از آن نفوذپذیری کاهش می یابد. 3مسئله تا 

البته این کاهش به حدی نيست که نفودپذیری را تا مقادیری کمتر از نفوذپذیری 

در توجيه این مسئله باید گفت با اضافه کردن سيمان و در  کاهش دهد. خاک پایه

اثر صورت پذیرفتن واکنش بين سيمان و خاک، ذرات مخلوط خاک و سيمان به هم می 

چسبند و  این مجتمع شدگی ) فولکوله شدگی (  باعث بوجود آمدن تعدادی ریزترک می 

جریان عمل می کنند. آب از بين شود که این ریزترک ها به عنوان کانال های کوچک 

این  ریزترک ها عبور کرده و در نتيجه به جای اینکه شاهد کاهش نفوذپذیری 

   می بينيم که نفوذپذیری افزایش می یابد.       باشيم، 
  روزه ( مطابقت رضایت بخشی بين  28و  7در هر دو حالت عمل آوری ) به طور کلی

و مقادیر محاسبه شده وجود دارد که این  مقادیر نفوذپذیری اندازه گيری شده

 مسئله دیدگاه ترزاقی را تایيد می کند.

 رگرسيون نمودار خطدیده می شود  در هر دو حالت عمل آوریe – log k   مربوط به مقادیر

مربوط به مقادیر  e – log k رگرسيون نمودار     اندازه گيری شده در سمت راست خط

مقادیر نفوذپذیری اندازه  ین پدیده نشان می دهد که محاسبه شده قرار می گيرد. ا

گيری شده از مقادیر محاسبه شده تجاوز می کند که این مسئله دیدگاه تيلور را 

 تایيد می نماید.
 با افزایش درصد  ،با مقایسه ی نمودارها دیده می شود که در هر دو حالت عمل آوری

کاهش می یابد. به عبارتی دیگر با اضافه   e – log k رگرسيون نمودار سيمان شيب خط

 هستيم. kCکردن سيمان شاهد کاهش مقادیر مربوط به 
 کلی با افزایش فشار شاهد همگرایی مقادیر ضرایب نفوذپذیری محاسبه شده و  به طور

  اندازه گيری شده هستيم.
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