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 خالصه

-گًَِتِ ّاسٍی تثثیت ٍ تْؼاصی ایي هاػِتش ّا هغالؼِ ی دس ایشاى ٍ ظشفیت تاستشی پاییي آىسفتّای سیضداًِ تادتا تَخِ تِ پشاوٌذگی ًؼثتاً صیاد  هاػِ

ّا دس گؼتشدگی كٌایغ ٍاتؼتِ تِ ًفت هاًٌذ پاالیـگاُتا تَخِ تِ  اص عشفیسػذ. ضشٍسی تِ ًظش هی ّا سا تِ حذالل تشػاتذ،ای وِ ّضیٌِ اًدام پشٍطُ

واسایی دس ایي تحمیك وشد. ج تمغیش، تشای ایي هٌظَس اػتفادُّای حاكل اص فشآیٌذ پاالیؾ ًفت خام دس پاییي تشّا ٍ تفالِتَاى اص پؼواًذایشاى، هی

سٍ اص ایي ؿْشػتاى خَس ٍ تیاتاًه ٍالغ دس اػتاى اكفْاى هَسد تشسػی لشاس گشفت.  ّای تادسفتی هَخَد دسهماٍهتی هاػِایي هَاد دس تْثَد خَاف 

تشای تؼییي اثش هَاد  ّای هاػِ ٍ پؼواًذ ًفتی،ػپغ تؼذ اص تؼییي ٍیظگیگشفت. ویلَهتش هشتغ كَست 10ای تِ هؼاحت تمشیثی گیشی دس ًاحیًِوًَِ

ّای هتؼذد هماٍهت فـاسی ته آصهَى ّای تثثیت ؿذُ تا دسكذّای هختلف اص پؼواًذ ًفتی،ّای تادافتی، تش سٍی ًوًَِپؼواًذ سٍی هماٍهت هاػِ

( TCTهماٍهت فـاسی ػِ هحَسی) ّایداؿتٌذ اًتخاب گشدیذُ ٍ آصهایؾ ّایی وِ تیـتشیي هماٍهت سا( اًدام ؿذ. دس ًْایت ًوUCSًَِهحَسی)

ّا ّای تادی هحل هماٍهت ًوًَِّا كَست گشفت. ًتایح ًـاى داد وِ تا افضٍدى پؼواًذ ًفتی تِ هاػِّای هماٍهتی تش سٍی آىتشای تؼییي پاساهتش

تشاتش افضایؾ یافتِ ٍ صاٍیِ  21ؼثٌذگی ًوًَِ تثثیت ؿذُ ًؼثت تِ هاػِ هحل تاؿذ. ّوچٌیي چدسكذ هی 7افضایؾ یافتِ ٍ همذاس تْیٌِ تشای تثثیت 

 یاتذ. اكغىان همذاسی واّؾ هی

 

  محًریمحًری، مقايمت فطاری سٍفطاری تکوفتی، مقايمت  تثبیت، ماسٍ بادی، پسماوذکلمات کلیذی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ِ  تاؿذ. اوثش خان ّای ٍػیغ هی داسای تیاتاى ٍیظُ وـَس ایشاى تخؾ ٍػیؼی اص ػغح هٌغمِ خاٍسهیاًِ ٍ تِ ّهای سیضداًهِ )هاػهِ تهادی(       ّای ایي هٌاعك هاػه

ِ    ؿَد وِ سػَتات تادی، هاػِ تاؿذ. گشهای صیاد ٍ ؿشایظ اللیوی تاػث هی هی ِ   ّای سیضداًهِ ٍ تپه ای داسای گؼهتشدگی فشاٍاًهی دس ایهي هٌهاعك      ّهای هاػه

 [. 2دّذ]ّای سیضداًِ تادی تـىیل هی ػغح وـَس سا هاػِ اص 10٪تَاى گفت وِ تیؾ اص هی [.1تاؿذ]

ُ   تاؿذ. اص ایي سٍ ػاخت ساُ هی ىیل داسای خلَكیات هماٍهتی پائیيتٌذی ٍ ًَع تـ ّای تادی تا تَخِ تِ خلَكیات داًِ هاػِ ّهای   ّها ٍ پهشٍط

تاؿهذ. دس   گضیٌی ایي خان تا هلالح هشغَب تؼیاس صیهاد ههی   خایتاؿذ. اص عشف دیگش ّضیٌِ  ّا تا تَخِ تِ خَاكـاى هیؼش ًوی ػوشاًی تش سٍی ایي خان

ِ    سػذ. اص ایهي سٍ سٍؽ  ّا ضشٍسی تِ ًظش هی ّا ًیاص تِ تْؼاصی ٍ تثثیت آى ًتیدِ تشای تْثَد خَاف ایي خان هٌظهَس تْؼهاصی ٍ اكه       ّهای هختلفهی ته

 وشد.اؿاسُ  تثثیت تا لیش ٍ هَاد ّیذسٍوشتٌیِ تَاى ت هی اص آى هیاى  ّای تادسفتی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت، وِ هاػِ

                                                 
   ، اكفْاىداًـىذُ ػوشاى، داًـگاُ آصاد اػ هی، ٍاحذ ًدف آتاداػتادیاس 1

 ًـگاُ آصاد اػ هی، ٍاحذ ًدف آتاد، اكفْاى، داداًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ خان ٍ پی 2

 ، داًـگاُ كٌؼتی اكفْاىواسؿٌاع اسؿذ ػاصُ 3
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ٍ هـهتمات ًفهت خهام     ی تا اػهتفادُ اص ههَاد ّیهذسٍوشتٌی   اّای هاػِاك   خلَكیات طئَتىٌیىی خان تا وٌَى تحمیمات هتؼذدی دس صهیٌِ

 اػت. كَست گشفتِ

همذاس لیش، هیضاى سعَتت تْیٌِ تشای تِ دػت آٍسدى حذاوثش وِ تا افضایؾ ثثیت ؿذُ تا هَاد لیشی ًـاى داد ّای ت دس تشسػی خان یًتایح تحمیم

تحمیمی دیگش دس هٌغمِ اٍّایَ آهشیىها،   [.3یاتذ] همذاس ول هتٌاظش هایغ اضافِ ؿذُ )آب ٍ لیش( افضایؾ هی دس ٍالغ یاتذ. دس كَستی وِ چگالی واّؾ هی

ِ  ؿذ. افضایؾ دسخِ خلَف هیتادٌّذُ اّویت دسخِ خلَف هاػِ هیتا لیش، ًـاى دس خلَف تثثیت هاػِ -تَاًذ اػتحىام خان سا افضایؾ دّذ ٍ آغـهت

خهان،   PHاػت وِ ػ ٍُ تهش   [. ّوچٌیي تحمیمات ًـاى داد4ُؿَد ]ؿذى هاػِ تا اه   ٍ هَاد آلی تاػث واّؾ ػوذُ چؼثٌذگی تیي خان ٍ لیش هی

وِ تا افضایؾ ًوه، ًتایح حاكهل اص اكه   تها لیهش افهت      تاؿذ. تِ عَسیهی هیضاى ًوه خان ًیض دس اًدام ٍاوٌؾ هىاًیىی هشتَط تِ لیش ٍ خان هؤثش

ٍ   1، افضایؾ دس ٍصى ٍاحذ خـه هاوضیون، ظشفیت تهاستشی والیفشًیها  3٪دس هیضاى لیش  گش آى اػت وًِتایح تحمیمی دیگش تیاى ػ ٍُ تش ایي، [.5وٌذ] هی

ُ  تشسػهی  ّوچٌهیي  .ؿهَد  ؿَد ٍ تا افضایؾ لیش اص ایي همهادیش واػهتِ ههی    ایداد هی 2هحَسی هماٍهت فـاسی ته تثثیهت   اػهت وهِ اػهتفادُ اص   ّها ًـهاى داد

 [.6]گشددآهادُ ؿذُ تاؿٌذ، تاػث افضایؾ هماٍهت هاػِ تثثیت ؿذُ هی 1تِ  4ٍ تِ ًؼثت ػیواى( وِ ّش د -آّه ٍ لیش -ّای هشوة )لیش وٌٌذُ

س هاػِ همذاس ووی هلالح سیضداًِ هَخَد تاؿذ، هماٍهت خان تثثیت ؿذُ تیـتش تَدُ ٍ ًتیدِ ػول تثثیت تْتش خَاّذتَد. دس تثثیت تا لیش، اگش د

ًـاى دادًذ وِ دس تثثیت  1994ًیض دس ػال  4ٍ هحوذ 3یاًگ [.5ؿذ]دسكذ دس هاػِ،  هٌدش تِ ًتیدِ خَتی ًخَاّذ 25ٍلی افضایؾ هیضاى سیضداًِ تِ تیؾ اص 

ی دیگهش، ًتهایح   [. دس تحمیمه 7، اها صاٍیِ اكغىان تغییشات چٌذاًی ًذاؿهتِ اػهت]  ای تا پؼواًذ  ًفتی چؼثٌذگی  افضایؾ  لاتل تَخْی یافتِهاػِّای لَم

ِ       .تاؿذّای ًفتی هیًفَرپزیشی هاػِ تثثیت ؿذُ تا پؼواًذًـاى دٌّذُ تْثَد  ای ّه ّوچٌیي هـخق ؿذ وهِ سعَتهت تهاثیش ًهاهغلَتی سٍی هماٍههت ًوًَه

 .[8تثثیت ؿذُ تا پؼواًذ ًفتی داسد]

 اػت.ّای تثثیت ؿذُ تا هَاد ًفتی اًدام ؿذُتحمیمات هختلفی ًیض تش سٍی اثشات صیؼت هحیغی خان

دّذ ٍ تاػث واّؾ آصادػاصی ػٌاكش ؿیویایی  ًـاى دادًذ وِ افضٍدى لیش تِ هاػِ پایذاسی خان سا افضایؾ هی 1985ٍ ّوىاساى دس ػال  5ػالن

ّهای ًفهت خهام اص     تهش سٍی سفتهاس ٍاخهزتی ّیهذسٍوشتي     1989دس ػهال   6هغالؼهات دیگهشی تَػهظ یهاسٍى     .]9[ؿَد َاد هؼذًی ٍ فلضات ػٌگیي هیهثل ه

ّای هَسد تشسػی ؿذیذاً تحت  ّا اص ػغح خان ّایی تا اخت ط هَاد آلی ٍ خان سع كَست گشفتِ اػت وِ ًـاى داد سفتاس ٍاخزتی ّیذسٍوشتي خان

دّذ لاتلیت اغلة هَاد هشوة هَخَد دس پؼواًذ ًفتی تشای حل ؿذى دس آب  ّوچٌیي ًتایح تحمیمی ًـاى هی .[10تاؿذ] ان ٍ ّیذسٍوشتي هیتأثیش ًَع خ

دس ػهال   7تحمیمات اًدام گشفتهِ تَػهظ االعیثهی    [.11خایی ووی دس هحیظ اعشاف داسًذ] تاؿذ. دس ًتیدِ دس حالت هحلَل دس آب، پتاًؼیل خاتِپاییي هی

ّای تثثیتهی ووتهش    خایی هَاد ًفتی اص تغي ًوًَِ ًـاى داد وِ حول ٍ خاتِ ،ّای هاػِ حاؿیِ خٌَتی خلیح فاسع تا پؼواًذُ ًفتی تش سٍی تثثیت ًوًَِ 2006

ػولىشد هٌاػة صیؼهت هحیغهی    ًیض ًـاًگشّای اًدام ؿذُ تَػظ هحممیي هختلف ًتایح تشسػی [.12ّا تَدُ اػت ] اص حذ هداص اػتاًذاسد تشای ولیِ ًوًَِ

 [.7ٍ8تاؿذ]پؼواًذ ًفتی دس خان هی

-اػت وِ ًـاى هی دّذ ّیهذسٍوشتي ّا گضاسؽ ؿذُّای هختلف داهٌِ هحذٍدی اص اثشات صیؼت هحیغی اًَاع هختلف ّیذسٍوشتيدس تشسػی

 . تش تا تَخِ تِ ًَع تشویثات غیش لغثی پتاًؼیل آلَدگی صیؼت هحیغی ووتشی داسًذّای ػٌگیي

ُ   دس تثثیت ٍ تْؼاصی هاػِ ّیذسٍوشتٌی ػٌگیيؿَد وِ هَادهغالؼات كَست گشفتِ، هـاّذُ هی هشٍستا  اص  .اًهذ ّا وهاسایی هٌاػهثی سا ًـهاى داد

تؼذد ٍ گؼتشدگی كٌایغ ٍاتؼهتِ   ّای ػظین ًفتی اػت، ىسٍد وِ داسای هیذاؿواس هیخیض خْاى تِّای ًفتیىی اص ػشصهیي  ایشاى تا تَخِ تِ ایٌىِ عشفی

ّهای  سٍ دس ایهي تحمیهك وهِ تهش اػهاع تشسػهی      تاؿهذ. اص ایهي  لاتهل تَخهِ ههی    دس وـَس  ّاّای حاكل اص آىّا ٍ دس ًتیدِ فشاٍسدُتِ ًفت هاًٌذ پاالیـگاُ

ِ    خهَس ٍ تیاتاًهه،   تاىؿْشػه  هَخهَد دس  ّای سیضداًِ تادسفتیاػت تثثیت ٍ تْؼاصی هاػِتاؿذ، ػؼی ؿذُآصهایـگاّی اػتَاس هی ّها ٍ  تها اػهتفادُ اص تفاله

ُ   دس اداههِ،  گیهشد. ههَسد اسصیهاتی لهشاس    هاًٌهذ ی هیّا وِ دس فشآیٌذ تمغیش ًفت خام، دس اًتْای تشج تمغیش تالّای ًفتی پاالیـگاُپؼواًذ ای تهِ  ضهوي اؿهاس

ِ گشدد. ػپغ تا اسائِ ًتایح تحث تش سٍی آىتـشیح هی ّای هَسد اػتفادُ دس تحمیك، هَاد ٍ سٍؽهَسد تشسػی هَلؼیت خغشافیایی ًاحیِ گیهشی  ّا ٍ ًتیده

 گیشد.كَست هی
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  موقعيت جغرافيائی منطقه مورد مطالعه .2

 

 وِ هَلؼیهت تمشیثهی آى  هحل هَسد تشسػی دس ؿْشػتاى خَس ٍ تیاتاًه، هاتیي چَپاًاى ٍ خٌذق، دس هشوض ایشاى ٍ دس ؿوال ؿشق اكفْاى ٍالغ ؿذُ اػت 

ّها ػوهذتاً سػهَتی ّؼهتٌذ. استفهاع هحهل        ّائی تا استفاع ون پَؿاًذُ اػت، وِ هٌـأ اكلی وَُ ایي هحل سا وَُ . اعشافاػتهـخق گشدیذُ 1دس ؿىل 

 ذ.تاؿ هتش هی 1474تشیي هحل تشاتش  هتش دس پائیي 2430هغالؼِ دس تلٌذتشیي ًمغِ آى وِ دس لؼوت خٌَتی ٍالغ ؿذُ اػت، اص ػغح آب تشاتش  هَسد

 

 

  بررسی ياقع در ضُرستان خًر ي بیاباوکمًرد  محلمًقعیت جغرافیائی   -1ضکل 

 

 

  هامواد و روش .3

 

 نمونه ماسه      . 1.  3
 

ِ   ؿذ. تا تشسػیویلَهتش هشتغ دس ًظش گشفتِ 10گیشی هٌغمِ ٍػیؼی تِ هؼاحت تمشیثی تشای ًوًَِ هٌغمهِ  گیهشی اٍلیهِ وهِ دس    ٍ تـخیق كهحشایی ٍ ًوًَه

ِ ای اًتخاب ؿَد وِ  هؼشف خان ًاحیِ هَسد تشسػی تاؿذ. ػهپغ  ّای هاػِ تِ گًَِگشفت، ػؼی ؿذ وِ ًوًَِكَست ّها دس ؿهؾ هحهل هختلهف     ًوًَه

ِ     هتشی اص ػغح صهیي تْیهِ گشدیهذ.    5/1الی  2/0ّای ػوك گیشی، اصاًتخاب ؿذُ تشای ًوًَِ  ّهای تهادسفتی هٌغمهِ،   تهشای تؼیهیي هـخلهات ػوهَهی هاػه

  ّا اًدام ؿذ.هتؼذدی تش سٍی ًوًَِ ّای فیضیىی ٍ هىاًیىیتشسػی

ِ  دّذ وِ هاػِ ّای هٌغمِ خٌذق ًـاى هی تٌذی خان ّای عثمِ ًتایح آصهایؾ  6ّهای هشتهَط تهِ ّهش      ّای ایي هحل ػوذتاً یىٌَاخت تَدُ ٍ هاػه

ِ  تاؿٌذ. ًتایح آصهایؾ ّیذسٍهتشی ًیض ًـاى هیهی SPّا ػوذتا اص ًَع  دّذ وِ ایي خان گیشی( ًـاى هی ّای ًوًَِ هحل )هحل ی ایهي  ّها  دّذ وِ سیضداًه

ؿهَد. اص   ّای ایي هٌغمهِ یافهت ههی    رسات دس حذ ؿي تِ ًذست دس هاػِتاؿذ. ّوچٌیي  هی  5الی % 1ًاچیض ٍ اص % ّا هیضاى آى ،ّا ػوذتاً اص ًَع ػیلت خان

 ّا داسای چؼهثٌذگی ایي هاػِ اص عشفی تاؿذ. ( هیNPّای تذٍى  پ ػتیؼیتِ ) ی خان سدُ ّا دس ّا آى اػت وِ ایي هاػِ خلَكیات تاسص دیگش ایي هاػِ

ًتهایح آصهایـهات كهَست گشفتهِ تهش سٍی       تهِ عهَس ولهی    ؿَد.ّا تاهیي هیغىان تیي داًِكّا اص عشیك اتاؿٌذ ٍ ظشفیت تاستشی پاییي آىًاچیض هی تؼیاس

 ًفتهی  تِ ػٌَاى ًوایٌذُ خان هٌغمِ خْت تشسػی اثش پؼهواًذ   J1سٍ ًوًَِ ِ خلَكیات هـاتْی داسًذ. اص ایيّای تادسفتی هٌغمداد وِ هاػِ ًـاى ّاًوًَِ

 اًتخاب ؿذ. دس تثثیت هاػِ تادسفتی

 ّهای ًتایح هشتَط تِ آصههایؾ اػت. ًـاى دادُ ؿذُ 1 دس خذٍل آى خلَكیات فیضیىی ٍ هىاًیىیٍ  2تٌذی هاػِ تادسفتی دس ؿىل داًًِوَداس

 گشدیذُ           اسائِ 4ٍ  3ّای دس ًوَداس ؿىل صاٍیِ اكغىان داخلی( هاػِ هحل ًیض   هماٍهتی )چؼثٌذگی ٍ ّای  پاساهتش تشای تؼییي  ػِ هحَسی اًدام ؿذُ 
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 تِ ؿش  صیش اًدام ؿذُ اػت:  ASTMّای تؼییي خَاف خان عثك اػتاًذاسداػت. 

خویهشی تشاػهاع    ؛ آصهایؾ تؼییي حذ سٍاًی ٍ حهذ خویهشی ٍ ؿهاخق   ASTM D854آصهایؾ تؼییي چگالی ٍیظُ هاػِ تش اػاع اػتاًذاسد 

 هغهاتك اػهتاًذاسد   ّها  گیشی دسكذ سعَتهت خهان   ؛ اًذاصASTM D422ُاػتاًذاسد  اػاع؛ آًالیض اًذاصُ رسات خان تش ASTM D4318اػتاًذاسد 

D2216 ASTM ای تشاػهاع اػهتاًذاسد    ّای داًِ گیشی پاساهتشّای ًفَرپزیشی خان اًذاصُ ؛ASTM D2434؛  ُ گیهشی پاساهتشّهای همهاٍهتی     اًهذاص

 ؛ASTM D2850هغاتك اػتاًذاسد   1هحَسی خان تا اًدام آصهایؾ ػِ
 

 
 (J1)ومًوٍ ومًوٍ محلبىذی ماسٍ ومًدار داوٍ  -2 ضکل

 

 
 (J1)ومًوٍ ومًوٍ ماسٍ محلَای وتایج آزمایص فطاری سٍ محًرٌ  برای ومًوٍ  -3ضکل

 

 
 (J1)ومًوٍ ومًوٍ ماسٍ محلَای وتایج آزمایص فطاری سٍ محًرٌ  برای ومًوٍ  -4ضکل

                                                 
1 Triaxial Compression Test 
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 (J1)ومًوٍ محلمطخصات عمًمی خاک   -1جذيل 

زايیٍ 

 اصطکاک

(degree) 

 (Cچسبىذگی)

(Kg/cm2) PI 
d max 

(kN/m3) 

opt 
(٪) 

GS  رد

ضذٌ از 

 44الک 

GS  رد

ضذٌ از 

 144الک 

درصذ 

رطًبت 

 (٪طبیعی)

-عمق ومًوٍ

 (mگیری)

طبقٍ بىذی 

 خاک
 ومًوٍ

3/24 03/0 NP 18 1/8 64/2 74/2 2 7/0 
 

SP 
 

J1 

 

 

 نمونه پسماند نفتی      .2.  3
 

تاؿذ. ایي هادُ یه تشویة ووپلىغ اػت وهِ اغلهة ؿهاهل     تمغیش ًفت هیعَس ولی پؼواًذ هَاد ًفتی، هَاد تالیواًذُ دس لؼوت اًتْایی ٍ پاییٌی تشج  تِ

ّای اؿثاع ؿهذُ ؿهاهل    ّا ّؼتٌذ. گشٍُ تاؿذ ٍ حاٍی همذاس خضیی آػفالتیي ٍ سصیي ّای آسٍهاتیه )هؼغش( هی تشویثات ػٌگیي هَاد اؿثاع ٍ ّیذسٍوشتي

ّای آسٍهاتیه هَخَد دس پؼواًذ ًفهت تهِ    تاؿٌذ. اغلة ّیذسٍوشتي ّا هی لَپاسافیيچٌیي ػیى داس( ٍ تا صًدیشّای عَالًی ٍ ّن ّای هشوة )ؿاخِ پاسافیي

ّای خَؽ خَسدُ آسٍهاتیه تا  ّا ًیض  اص حلمِ ّای خاًـیي آلىیل تاؿٌذ. سصیي اًذ ٍ هوىي اػت حاٍی گشٍُ ّا خَؽ خَسدُ آسٍهاتیه ٍػیلِ اًَاع پلی

اًذ وِ هوىي اػت  ؿذُ ای هتشاون ؿذُ  تـىیل ّای چٌذ حلمِ  ّا اص همادیش صیادی آسٍهاتیه التیياًذ. آػف ّای لغثی، تـىیل ؿذُ آلىیل ٍ ػایش خاًـیي

دّهذ وهِ پؼهواًذ ههَاد ًفتهی داسای ًمغهِ خهَؽ تهاال، لضخهت صیهاد، ٍصى           [. تِ عَس ولی تحمیمات لثلی ًـهاى ههی  12فلضی تاؿٌذ ] -حاٍی تشویثات آلی

 [. 7ذ.]ٍ ٍصى هَلىَلی تاال ّؼتٌ 1هخلَف ًضدیه تِ 

خلَكهیات پؼهواًذ    تؼییي تشای اػت. اػتفادُ ؿذُهَسد تشسػی ّای هٌغمِ دس ایي تحمیك اص پؼواًذ ًفتی پاالیـگاُ اكفْاى خْت تثثیت هاػِ

 اػت.اسائِ گشدیذُ 2 دیذ وِ ًتایح آى دس خذٍلگشّای هختلف فیضیىی ٍ ؿیویایی  تش سٍی آى اًدامًفتی، آصهایؾ

 

 ضیمیایی پسماوذ وفتی ی يمطخصات فیسیک  -2جذيل 

مًلکًلی يزن

(g/mole) 

  َیذريکربه

 (٪)آريماتیک

-کربهَیذري

َای 

 (٪)اضباع

 آسفالتیه

(٪) 

 رزیه

(٪) 

 ویکل

(ppm) 

 ياوادیًم

(ppm) 

وقطٍ 

 جًش

(c4) 

ی ير گران

 c4 144   رد

(cs) 

 يزن ياحذ

900< 49 26 10 15 15 40 370< 55 96/0 

 

 

 روش تحقيق      .3.  3

 
ِ   اسصیاتی تاثیش پؼواًذ ًفتی تش سٍی هماٍهت فـاسی ٍ پاساهتشّای هماٍهت تشؿی هاػِ تهادسفتی تثثیهت ؿهذُ،   خْت  تها دسكهذّای هختلهف اص      ًوًَهِ هاػه

تاؿهذ.   ههی  9٪ٍ  7٪،  5٪، 3٪ّا  هخلَط گشدیذ. همذاس پؼواًذ ًفتی دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس ایي آصهایؾ ASTM D4223پؼواًذ ًفتی، عثك اػتاًذاسد 

ِ  ( AASHTO-T99 هغاتك) ّای تثثیت ؿذُ تا هیضاى اًشطی هلشفی تشاتش تا تشاون اػتاًذاسد ًوًَِ ِ   هتهشاون ٍ ػهاخت ّها دس دسخهِ حهشاست     ؿهذ. ایهي ًوًَه

-كَست ّاتش سٍی ًوًَِ هحَسیهماٍهت فـاسی ته  آصهایؾ ّا، ػاػت اص ػاخت ًوًَِ 24صهاى (. تا گزؿت هذتoC22اًذ ) آصهایـگاّی ػاختِ ؿذُ

تاؿذ. ٍ دس ًتیدِ تؼییي همذاس تْیٌِ آى تشای فشآیٌذ تثثیت هی ؿذُتثثیت ّایتْیِ ًوًَِ دس پؼواًذ ًفتی اثش همذاستؼییي  ّذف اص اًدام ایي آصهایؾ گشفت.

هحَسُ تشای تؼییي پاساهتشّای هماٍهت تشؿی)چؼهثٌذگی  ّایی وِ تاالتشیي هماٍهت سا داؿتٌذ اًتخاب ؿذُ ٍ آصهایؾ هماٍهت فـاسی ػًِوًَِ دس ًْایت 

دس ایهي تحمیهك خْهت اًدهام آصههایؾ هماٍههت فـهاسی تهه هحهَسی ٍ ػهِ هحهَسی تهِ تشتیهة اص               .گشفتّا كَست اٍیِ اكغىان(، تش سٍی آىٍ ص

 اػتفادُ ؿذ. ASTM D2166-87 ٍ ASTM D2850اػتاًذاسدّای 
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 نتایج و بحث      .4

 

ُ  پؼهواًذ ًفتهی    ّای هختلفهاػِ تادسفتی تثثیت ؿذُ تا دسكذ هحَسیًوَداسّای هشتَط تِ هماٍهت فـاسی ته  6ٍ  5ّای دس ؿىل  اػهت.  تشػهین ؿهذ

ِ  هایؾًتایح آص ِ   7٪ّهای تها   هماٍهت فـاسی ػِ هحَسُ تش سٍی ًوًَه همهادیش   ، 8ٍٍ  7ّهای  ّهای تها حهذاوثش هماٍههت( ًیهض دس ؿهىل      پؼهواًذ ًفتی)ًوًَه

 اػت.ُدس ایي خذٍل روش ؿذپاساهتشّای هماٍهتی هاػِ هحل تشای همایؼِ تْتش دٍتاسُ  .اػتاسائِ ؿذُ 3دس خذٍل ًیض چؼثٌذگی ٍ صاٍیِ اكغىان 
 

 
 محلبادی َای تثبیت ضذٌ از ماسٍ وتایج آزمایص مقايمت فطاری تک محًری برای ومًوٍ  -5ضکل

 

 
 محلبادی َای تثبیت ضذٌ از ماسٍ مقایسٍ تاثیر میسان پسماوذ وفتی بر ريی مقايمت ومًوٍ  -6 ضکل

 

 
 پسماوذ وفتی  7٪َای تثبیت ضذٌ با وتایج آزمایص فطاری سٍ محًرٌ  برای ومًوٍ  -7 ضکل
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 پسماوذ وفتی  7٪َای تثبیت ضذٌ با وتایج آزمایص فطاری سٍ محًرٌ  برای ومًوٍ  -8 ضکل

 

 ضذٌمقایسٍ پارامترَای مقايمت برضی ماسٍ بادرفتی محل با ماسٍ بادرفتی تثبیت  -3جذيل 

 پسماوذ وفتی 7٪ماسٍ بادی +  بادی محل ماسٍ 

 (Cچسبىذگی)

(Kg/cm2) 
03/0 63/0 

 زايیٍ اصطکاک

(degree) 
3/24 3/18 

 

 پؼواًذ ًفتی 5٪ٍ  3٪ّای تثثیت ؿذُ تا هحَسی ًوًَِته ؿَد وِ هماٍهت فـاسیهـاّذُ هی 6ٍ  5 ّایًوَداسّای ؿىلتا همایؼِ همادیش 

سػذ.  خَد هیتِ هاوضیون  همذاس تِ عَس ًاگْاًی افضایؾ یافتِ ٍ دػت آهذُ   تِ هماٍهت فـاسی ًْاییپؼواًذ ًفتی،  7٪تِ اصاء تفاٍت چٌذاًی ًذاسد. اها 

ًفتی دس حذٍد ػِ تشاتش افضایؾ  پؼواًذ 5٪ٍ  3٪ّای تثثیت ؿذُ تا  تاؿذ وِ دس همایؼِ تا ًوًَِ هشتغ هیهتش ػاًتیگشم تش ویلَ 16/1تا  تشاتش ایي همذاس

  .اػتیافتِ

گزاؿتِ ٍ تاػث واّؾ ی تثثیت ؿذُ تاثیش هٌفی ّاسٍی ًوًَِتش  ،پؼواًذ ًفتی 7٪ؿَد وِ همادیش تیؾ اص  چٌیي هـاّذُ هیّو ّادس ایي ؿىل 

تاؿذ ٍ تِ  پؼواًذ ًفتی هی 7٪دسكذ ووتش اص ًوًَِ تثثیت ؿذُ تا  16پؼواًذ ًفتی تِ هیضاى  9٪ّای تثثیتی تا  . هماٍهت ًوًَِگشددّا هیهماٍهت فـاسی آى

افضایؾ همذاس ّا ًؼثت داد. صیشا تَاى تِ واّؾ اكغىان داًِهیضاى هماٍهت سا هی ػلت واّؾ دس سػیذ.هتش هشتغ خَاّذویلَگشم تش ػاًتی 97/0همذاس 

اص  ّا افضایؾ یاتذ.پش ؿذُ ٍ فاكلِ تیي داًِ پؼواًذ ًفتی تیؾ اص همذاس هَسد ًیاص اصا ّفضای خالی تیي داًِؿَد وِ هی تاػث 7٪ تیؾ اص همذاسپؼواًذ ًفتی 

تَاى اػتٌثاط ًوَد هی 5تا تَخِ تِ ؿىل  ّویچٌیي یاتذ.هیول ًوًَِ واّؾ هماٍهت فـاسی دس ًتیدِ  ّا ٍداًِع هَثش ٍ اكغىان تیي ػغح تواسٍ ایي

گًَِ پؼواًذ ًفتی تَاى آى سا تِ خاكیت ػیالوِ هی وٌٌذتا سػیذى تِ هماٍهت ًْایی تحول هیسا تیـتشی  وشًؾّا پؼواًذ ًفتی ًوًَِ 9٪وِ تا همذاس 

تاؿذ وِ تاػث افضایؾ لاتل تَخِ هی 7٪تادسفتی هحل هدوَػِ ًوَداسّا هی تَاى اػتٌثاط ًوَد وِ همذاس تْیٌِ پؼواًذ ًفتی تشای تثثیت هاػِ. اص ًؼثت داد

 دّذ. پَؿاًی هاتیي هاػِ ٍ پؼواًذُ ًفتی سخ هی ّن تِ ایي ػلت وِ دس ایي هیضاى پؼواًذُ، تْتشیي گشدد.ّا هیهماٍهت فـاسی ًوًَِ

ِ   ّا تِ دّذ وِ ایي ًوًَِ ( ًـاى هی7وشًؾ ؿىل )-ّای تٌؾهٌحٌی ّهای پهائیي سفتهاس     3خلهَف دس   ّیچ ػٌَاى حالت ؿىٌٌذگی ًذاسًهذ ٍ ته

ّا حالت خویشی داؿتِ ٍ پغ اص ؿىؼهت، تها افهضایؾ وهشًؾ،      چٌیي ًوَداسّا تیاًگش آى اػت وِ ًوًَِ دّذ. ّن ت تغییشؿىل پزیش سا ًـاى هیخان حال

 دٌّذ.  هماٍهت هاوضیون سا اص خَد ًـاى هی 90٪الی  80٪ٍد هماٍهتی دس حذ

 ؿَد وِ چؼهثٌذگی  خهان  (، هـاّذُ هی8 ٍ 4 ّایٍ ؿىل 3 ؿذُ تا ًوًَِ هاػِ هحل )خذٍلتثثیت ّای هماٍهت تشؿی ًوًَِ تا همایؼِ پاساهتش

ّای تثثیت ؿذُ دس اثش اػت ٍلی ظشفیت تاستشی ًوًَِصاٍیِ اكغىان همذاسی واّؾ یافتِ یاتذ. اگشچًِؼثت تِ حالت عثیؼی افضایؾ هیتشاتش  21تمشیثا  

تها   ایّای هاػِلَم تثثیت  یاًگ ٍ هحوذ دس تحمیمی تش سٍی 1994دس ػال  افضایؾ چؼثٌذگی تِ هیضاى لاتل تَخْی ًؼثت تِ هاػِ هحل افضایؾ هی یاتذ.

 [.7یذًذ]هـاتِ سػ ًتایدیتِ  اػتفادُ اص پؼواًذ ًفتی

لاتهل تَخهِ دس   ػلهت افهضایؾ   هَخهَد دس ههَاد ًفتهی     داس()تشویثهات سصیهي  ّای ، هاّیت چؼثٌان ّیذسٍوشتيوشد وِگًَِ تَخیِتَاى ایيهی

  یاتذ.تاؿذ. ّوچٌیي ػلت واّؾ صاٍیِ اكغىان ایي اػت وِ تا افضٍدى پؼواًذ ًفتی دسگیشی تیي رسات واّؾ هیهیؿذُ ّای تثثیتچؼثٌذگی ًوًَِ
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 گيرینتيجه .5
 

سٍ دس تاؿذ. اص ایيّا هیؼش ًویػاختواى تش سٍی آىساُ ٍ  اص لثیلّای ػوشاًی ای اػت وِ اهىاى اخشای پشٍطُّای تادسفتی تِ گًَِخَاف هماٍهتی هاػِ

-اسصیاتی لشاس گشفت. ًتایح تِ دػت آهذُ تِ ؿش  صیش هیّا هَسد ّا تا اػتفادُ اص هَاد پؼواًذ ًفتی پاالیـگاُایي تحمیك تثثیت ٍ تْؼاصی ایي ًَع خان

 تاؿذ:

 تاؿذ.هی 7٪ّای تادسفتی هٌغمِ هَسد تشسػی همذاس تْیٌِ پؼواًذ ًفتی تشای تثثیت هاػِ  -

تشاتهش   21دس حهذٍد   ًؼهثت تهِ حالهت عثیؼهی    تثثیهت ؿهذُ   ؿَد وِ چؼثٌذگی ًوًَِ تادسفتی تاػث هی افضٍدى ایي هیضاى پؼواًذ ًفتی تِ هاػِ  -

 ؿَد.ًوًَِ تِ هیضاى لاتل تَخْی تیـتش هیولی یاتذ اها ظشفیت تاستشی افضایؾ یاتذ. صاٍیِ اكغىان خان ًیض همذاسی واّؾ هی

 یاتذ.افضایؾ هی 7٪پزیشی تشای همادیش تیؾ اص دٌّذ. هیضاى ؿىلّا اغلة سفتاس ؿىل پزیش اص خَد ًـاى هیتا افضٍدى پؼواًذ ًفتی ًوًَِ  -

وهِ ػولىهشد   وٌذ. تٌاتشایي تا تَخِ تهِ ایهي  ّای تادسفتی سا تاییذ هیپؼواًذ ًفتی تشای تثثیت ٍ تْؼاصی هاػِ طئَتىٌیىی ایي تحمیك ك حیت  -

 گشدد.ّای تادسفتی تا اػتفادُ اص ایي هَاد پیـٌْاد هیاػت، تثثیت هاػِدس تحمیمات دیگش تاییذ ؿذُ هٌاػة صیؼت هحیغی ایي هَاد
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