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  خالصه
ُ ٟٔٙذػی تٝ وّیٝ ػّٕیاتی وٝ ٔٛخة تٟثٛد ٔـخلات طئٛتىٙیىی خان ٌشدد تثثیت خان ٌفتٝ ٔی ؿٛد، تٟؼاصی خان دس ٔحُ یه ساٜ ح 

ٔٙاػة خٟت وٓ وشدٖ ٞضیٙٝ ٞای اخشایی ٔی تاؿذ، اػتفادٜ اص ٔٛاد ٚ ضایؼات واسخا٘ٝ ٞای ػٍٙثشی خٟت تٟؼاصی ٚ افضایؾ ٔماٚٔت خان ٞٓ 

یؼات اص ٘ظش التلادی ٚ ٞٓ اص ٘ظش صیؼت ٔحیغی حائض إٞیت ٔی تاؿذ. ٔتغییشٞای ٔٛخٛد دس ایٗ پظٚٞؾ ؿأُ تؼییٗ  دسكذ تٟیٙٝ ی اػتفادٜ اص ضا

تا افضایؾ ضایؼات ػٍٙثشی )فیّش( تٝ اػاع ٘تایح تذػت آٔذٜ ػٍٙثشی تٝ ػٙٛاٖ فیّش ٚ ٕٞچٙیٗ تؼییٗ دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ آب ٔی تاؿذ ٚ تش 

% ٚص٘ی خان تاػث افضایؾ 52% ٚصٖ خان، ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان افضایؾ ٔیاتذ ٚ ٕٞچٙیٗ تا افضایؾ فیّش تا 52ٔمذاس  

 ٔیٍشدد. CBR٘ؼثت تاستشی 

 

 تثثیت خان، خان ٞای دا٘ٝ ای، ضایؼات ػٍٙثشی، فیّش.وّٕات وّیذی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ٞذ داؿت. ٞذف تٟثٛد خٛاف ٔىا٘یىی خان ٚخٛد خٛا دس تؼیاسی اص پشٚطٜ ٞای ساٞؼاصی تٝ ػّت ٚخٛد ضؼف دس خان ٔٙغمٝ ٘یاص تٝ تٟؼاصی خٟت

تشاوٓ خان ٔی تاؿذ وٝ تؼتٝ تٝ ؿشایظ ٔختّف ٔٙغمٝ ٚ ٘ٛع خان اص ا٘ٛاع اص تثثیت خان افضایؾ ٔماٚٔت خان ٚ واٞؾ ٘فٛرپزیشی ٚ افضایؾ 

 . [5]اِىتشیىی ٚ غیشٜ اػتفادٜ ٔیٍشدد ؿیٕیایی، سٚؿٟای ٔىا٘یىی،

ی ٞا یىی اص ساٞىاسٞای واٞؾ ٞضیٙٝ ٞای اخشایی اػتفادٜ اص ضایؼات دیٍش كٙایغ تٝ ػّت فشاٚا٘ی ٚ دس دػتشع تٛدٖ آٟ٘ا ٚ دس ٘تیدٝ واٞؾ ٞضیٙٝ 

التلادی عشح ٚ ٕٞچٙیٗ واٞؾ خغشات صیؼت ٔحیغی تٝ ػّت ػذْ سٞاػاصی ایٗ ٔٛاد دس عثیؼت ٔیثاؿذ، دس فشایٙذ تِٛیذ ػٍٟٙای ػاختٕا٘ی، دس 

خٟت خٙه وشدٖ تیغٝ ٞای دس وٝ ٚ تٛػظ آتی  ٌشدد ٔی% اص ػًٙ ٔادس تٝ رسات سیضی تثذیُ 03٘تیدٝ تشؽ ػًٙ تٛػظ تیغٝ ٞای إِاػی دس حذٚد 

ذ ٚ پغ اص تٝ ٘ـیٙی دس ایٗ ؿٛ٘ تٝ كٛست دٚغاب اص ػًٙ ٔادس خذا ٌـتٝ ٚ تٝ حٛضچٝ ٞای آسأؾ ػشاصیش ٔی ؿٛد ٔی تا ػًٙ اػتفادٜتٕاع 

تاسٌیشی ٚ دس ٔىاٟ٘ای ٔـخق ؿذٜ دس عثیؼت سٞا ٌشد٘ذ، ٚ  تا پغ اص خـه ؿذٖ آٟ٘ا ٔدذدا  ًََ ٌشدد ٔیٞا تٛػظ پٕپ دس فضای تاص تخّیٝ  حٛضچٝ

دس عثیؼت تاػث تشٚص ٔـىالت صیؼت ٔحیغی فشاٚا٘ی اص خّٕٝ تاثیش تش ویفیت آب ٔٙغمٝ، ایداد ٌشد ٚ غثاس پغ اص خـه ؿذٖ وأُ،  ٕٞیٗ سٞاػاصی

 .[5]افضایؾ دأپیًٙ دس صٔیٗ، ٔا٘غ سؿذ ٌیاٞاٖ ٚ ایداد ٔـىالتی دس چشخٝ غزایی ٚ اوٛػیؼتٓ ٔٙغمٝ ٔیٍشدد
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  مروری بر سوابق تحقیق .2
 

         اعالق ؿذٜ، تؼییٗ پیؾ اص اٞذاف سؿتٝ یه تأٔیٗ تشای خان یه ٟٔٙذػی ٚ فیضیىی خٛاف تٟثٛد ٚ اكالح تٝ خان دٖتثثیت ٚٔؼّح وش

 ٔؼّح وشدٖ ػاصی ساٜ دستاؿذ.  ٔی ػٕشا٘ی پشٚطٞای تش ػشیغ اخشای ٚ تشداسی تٟشٜ تشای ٔٙاػة ساٞىاسٞای اص یىی خان ٔؼّح وشدٖ. ٌشددٔی

 اػتفادٜ سٚػاصی ٚ تؼتش خان صیشاػاع، اػاع، ٞای الیٝ خاوشیض، ایداد تشای ٔلاِح ایٗ ٚاص ٌیشد ٔی ستشی خان ا٘داْتا افضایؾ ٔٙظٛس تٝ خان

تٝ سٚؿٟای تؼیاس ٔتفاٚتی اخشا ٔی ٌشدد وٝ ایٗ سٚؿٟا   تثثیت خان وٝ تٝ ٔٙظٛس تٟثٛد خٛاف فیضیىی ٚ ٔىا٘یىی خان ٞا ا٘داْ ٔی ؿٛد، . ؿٛد ٔی

 .]0[ؿٛد ا٘تخاب ٔیٜ ٚ ػٕش آٖ، ٞذف تثثیت، صٔاٖ اػتفادٜ ٚ ٔیضاٖ تاسٞای ٚاسدٜ تش ػاصٜ ػاختٝ ؿذٜ، تا تٛخٝ تٝ ٘ٛع پشٚط

OzbekRajgor  ٚ Jayeshkumar Pitroda  َایٗ ٔادٜ تٝ ػٙٛاٖ یه  اص دس ٔغاِؼاتی وٝ خٟت ٔٛاسد واستشدی ٌُ ػًٙ ا٘داْ داد٘ذ 5350دس ػا

ٚ ٕٞچٙیٗ دسكذٞای ٔختّفی اص ایٗ ٔادٜ تش سٚی  اػتفادٜ ٌشدیذافضایؾ ٔماٚٔت فـاسی ٔحٛسی آٟ٘ا ٔادٜ ی پشوٙٙذٜ تشای خادٜ ٞا ٚ ػذٞا خٟت 

 .[5]تاؿذ % ٔی03% ٚ تشای خاوٟای سػی وٕتش اص 55تٝ عٛس ٔثاَ تشای خاوٟای ػیّتی  .خاوٟای ٔختّف سا تٝ ػٙٛاٖ ٔمادیش تٟیٙٝ ػٙٛاٖ وشد٘ذ

اثش آٞه ٚ ٌُ ػًٙ سا تٝ كٛست ٕٞضٔاٖ تش سٚی خان سع ٔٛسد تحث ٚ تشسػی لشاس داد٘ذ ٚ ٘تایح  5350دس ػاَ  أیش سٚح تخؾ ٚ تٟضاد وال٘تشی

 .[4]خان سع تا افضایؾ ٔیضاٖ ضایؼات ػٍٙثشی ٚ آٞه ٔی تاؿذ PHحاكّٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ ی واٞؾ لاتُ تٛخٝ ؿىُ پزیشی خان ٚ افضایؾ ٔمذاس 

Anadolu Tarim Bilim  َشي ، ٚ ًٙ تا ػٝ ٘ٛع خان سع سا اص ٘ظش خٛاف فیضیىی ، تشاوٓ ، حذٚد اتشت، ٘تایح تشویة ٌُ ػ 5353دس ػا

ٌُِ ػًٙ تاػث افضایؾ ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان ٚ واٞؾ دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ ٚ ٕٞچٙیٗ آصٔایؾ فـاسی ته ٔحٛسی ٔٛسد تشسػی لشاس داد؛ 

 .[2]تاػث واٞؾ حذٚد خٕیشی ٚ سٚا٘ی ٚ افضایؾ ٔماٚٔت فـاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٌشدیذ

Nabil Al-Joulani تشاوٓ ٔماٚٔت، تاثیشات تش  آٞه ٚ ػًٙ ٌُِ اثش تشسػی تٝ ، 5355 ػاَ دس ٚ CBR پشداختٝ ؿذٜ تٙذی دا٘ٝ خٛب خان 

 03ٚ تشؽ ٔؼتمیٓ دسیافت وٝ تا اضافٝ وشدٖ  تشاوٓ آصٟٔٛ٘ای ا٘داْ ٚ خان تٝ آٞه ٚ ػًٙ ٌُ اص ٔختّف دسكذٞای وشدٖ اضافٝ تا ٚی. اػت

دسكذ ٔٛخة واٞؾ صاٚیٝ اكغىان داخّی  03دسكذ افضایؾ ٔی یاتذ ٚ افضایؾ ٌُِ ػًٙ تیؾ اص  23اكغىان داخّی تا  دسكذ ٌُِ ػًٙ صاٚیٝ

ؿٛد ِٚی افضٚدٖ ٌُِ ػًٙ  % ٔی50.2% ٚ واٞؾ دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ تا 51دسكذ تاػث واٞؾ ٚصٖ ٔخلٛف تا  03افضٚدٖ آٞه تا  ؿٛد. خان ٔی

تشای خاوٟای تثثیت ؿذٜ سػیذٜ وٝ تاػث واٞؾ ضخأت الیٝ ا٘ؼغاف پزیش  51تا  51تثثیت ٘ـذٜ تٝ تشای خاوٟای  2.5اص  CBRتاػث افضایؾ 

 .[1]ػا٘تیٕتش ؿذٜ اػت 53تا  51ػا٘تیٕتش تٝ  01سٚػاصی اص 

Osman Sivrikaya   ٚ Koray R. Kıyıldı  َٚد٘ی تٝ تٝ ٔمایؼٝ تاثیش ٌُ ػًٙ ٔشٔش ٚ ٌُ ػًٙ ٌشا٘یت ، ٞش یه تٝ ػٙٛاٖ افض  5354دس ػا

  خان سع پشداختٙذ ٚ ٔـخق ٌشدیذ ٞش دٚی ایٗ ٌُ ػٍٟٙا تاثیشات ٔٙاػة ٚ خٛتی تش خٛاف خان سع اص لثیُ واٞؾ ؿاخق خٕیشی ٚ واٞؾ 

 .]1[دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ ٚ ٕٞچٙیٗ افضایؾ ٚصٖ ٔخلٛف خـه ٌزاؿتٝ ا٘ذ ِٚی تاثیش ٌُ ػًٙ ٔشٔش ٘ؼثت تٝ ٌُ ػًٙ ٌشا٘یت تیـتش تٛدٜ اػت

 

  مصرفیمواد  .3
 

ٔـخلات فیضیىی آٖ آٚسدٜ ؿذٜ اػت ٚ ٔٙحٙی  5ؿٕاسٜتٙذی یىٙٛاخت ٔیثاؿذ وٝ ٔغاتك خذَٚ  ، ٔاػٝ تا دا٘ٝپظٚٞؾ ایٗ دس اػتفادٜ ٔٛسد خان 3-1

  تشػیٓ ٌشدیذٜ اػت. 5دا٘ٝ تٙذی آٖ ٘یض دس ٕ٘ٛداس ؿٕاسٜ
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اػتا٘ذاسد ا٘داْ آصٔایؾ ٔمذاس ٔـخلٝ فیضیىی

ASTM-D 422 0.16 D10

ASTM-D 422 0.18 D30

ASTM-D 422 0.2 D50

ASTM-D 422 0.21 D60

ASTM-D 422 1.312 CU

ASTM-D 422 0.96 CZ

ASTM-D 2419 0.73 ٞٓ اسص ٔاػٝ

ASTM-D 4318 NP حذٚد اتشتشي

ASTM 854 2.67 GS

ASTM-D 2487 SP ٘ٛع خان دس عثمٝ تٙذی یٛ٘یفایذ

AASHTO A-3 ٘ٛع خان دس عثمٝ تٙذی آؿتٛ

جذول 1-  هشخصات فیسیکی هاسه

 
 

 

 
 

 
 هنحنی دانه تنذی هاسه -1نوودار

 

 

 یسنگثر عاتیضا   3-2

 

ترشؽ   ٗیا یؿٛد وٝ دس ع یا اػتفادٜ ٔٞ دػتٍاٜ یتشؿ یٞا غٝیآب خٟت خٙه وشدٖ ت یادیاص ٔمذاس ص یػاختٕا٘ یػٍٟٙا ذیتِٛ ٙذیفشا یع دس

 ؿٛ٘ذ ٚ تٝ كٛست دٚغراب  یاص آٖ خذا ؿذٜ ٚ تٛػظ آب اص ٔحُ تشؽ خذا ٔ یوٛچى اسیتؼ یاص ػًٙ ٔادس تٝ كٛست تخؾ ٞا ییلؼٕت ٞا

ؿرٛ٘ذ ٚ ػرپغ    یآصاد خـه ٔر  یؿذٖ تٛػظ پٕپ اص حٛضچٝ ٞا خاسج ؿذٜ ٚ دس فضا ٗیآسأؾ لشاس ٌشفتٝ ٚ پغ اص تٝ ٘ـ یدس حٛضچٝ ٞا

ٛ٘  ایٚ  یسػٛت ٗ،یٔٙـا آرس یداسا تٛا٘ٙذیٌشد٘ذ. تؼتٝ تٝ خٙغ ػًٙ ٔادس ٔ یٔ ٝیٔـخق ؿذٜ تخّ یٚ تٝ ٔحُ ٞا یشیتاسٌ تاؿرٙذ، دس   یدٌشٌر

 وٙٙذٜ اػتفادٜ ؿذٜ اػت. تیتاؿٙذ تٝ ػٙٛاٖ تثث یٔ یآٞى ـأٙ یػًٙ تشاٚستٗ وٝ داسا ؼاتیپظٚٞؾ اص ضا ٗیا
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 تراکن هاسه خالص -2نوودار

 

 

 

 نتایج نهایی آزهایش تراکن هاسه خالص -3جذول           

 

 

 

 

 

 

 فیلرنهایی آزهایش تراکن هاسه هوراه تا درصذهای هختلف نتایج  -4جذول
 حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف خـه 

 

 دسكذ فیّش دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ

1.64 10.46% 0% 

1.84 10.52% 10% 

1.90 10.38% 15% 

1.92 10.12% 20% 

1.93 9.37% 25% 

1.91 9.16% 30% 

1.89 8.91% 35% 

 

    

 

 

 

  حذاوثش ٚصٖ ٔخلٛف خـه

 

 دسكذ سعٛتت تٟیٙٝ

1.64 10.46% 
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 (CBRنیا )آزمایش نسبت باربری کالیفر .5

 
 دس .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ػٍٙی ٔلاِح تاستشی لذست تؼییٗ ٘یض ٚ فشٚدٌاٟٞا ٚ ساٟٞا سٚػاصی تؼتش خان تاستشی لذست اسصیاتی تشای سٚؽ ایٗ

لاِة فّضی اػتٛا٘ٝ ای اػت تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا دس یه  .ٜ اػتخٟت ا٘داْ آصٔایـات اػتفادٜ ؿذ (ASTM D698-B)اص اػتا٘ذاسد  پظٚٞؾ ایٗ

 . [1]ذ٘ؿٛ ٔی ٔتشاوٓ تٟیٙٝ سعٛتت تحت ضشتٝ 21 ٚ الیٝ 0 ایٙچ دس 1± 3.51ایٙچ ٚ استفاع آٖ  1± 3.351یداخّ لغش

 ا٘داْ ٌشفت. ASTM-D698-70، آصٔایؾ تشاوٓ پشاوتٛس اػتا٘ذاسد عثك اػتا٘ذاسد CBRلثُ اص تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٚ ا٘داْ آصٔایؾ 

ثت تٝ ٚصٖ خان ٔٛسد اػتفادٜ سا تا ٞٓ ٔخّٛط وشدٜ ٚ ػپغ ٔمذاس آب تٟیٙٝ ٔحاػثٝ ؿذٜ تشای تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اتتذا ٔمذاس دسكذ ٔٛسد ٘ظش فیّش ٘ؼ

ضشتٝ  21دس ٞش ٔشحّٝ تا اػتا٘ذاسد سا تٝ آٖ اضافٝ ٕ٘ٛدیٓ ٚ ػپغ آٟ٘ا سا دس ػٝ الیٝ تا ضخأت ٞای ٔؼاٚی داخُ لاِة سیختٝ ٚ تٛػظ چىؾ 

لشاس ٌشفت ٚ آصٔایؾ كٛست پزیشفت، ٘تایح  CBRصیش دػتٍاٜ  وُ ٔدٕٛػٝ دسلشاس دادٖ ػشتاسٜ ٞا ػّٕیات تشاوٓ كٛست ٌشفت ٚ پغ اص 

 ٚ ٕ٘ٛداسٞای آصٔایـات دس صیش اسائٝ ؿذٜ اػت.

 

 

 بر افسایش ظرفیت باربریدرصد فیلر  اثر  .6

 

آٔذٜ اص آصٔایؾ تشاوٓ تشای  % ضایؼات واسخا٘ٝ ٞای ػٍٙثشی تٝ ٕٞشاٜ سعٛتت تٟیٙٝ تذػت52تشویة ؿذٜ تا تش اػاع ٘تایح ٔـاٞذٜ ؿذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ خان 

 ٔختّف فیّش لاتُ ٔـاٞذٜ ٔیثاؿذ.    تشای دسكذٞای CBRَٚ صیش ٔمادیش تغییشات ػذد أیثاؿذ. دس خذ CBR% فیّش داسای تیـتشیٗ ػذد 52ٔمذاس 
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 حسة افسایش درصذ فیلر تر CBRتغییرات درصذ  -4نوودار 

 

 

 

 
 تر حسة افسایش درصذ فیلر CBRتغییرات درصذ  -5نوودار 

 

 
 

 

  CBR نتایج آزهایش -5جذول
CBR (max) ػذد CBR دسكذ فیّش ػذد 

 (in) 0.2 ٘فٛر   (in) 0.1  ٘فٛر 

38.22% 32.17% 38.22% 10% 

57.91% 50.96% 57.91% 15% 

48.90% 48.90% 31.66% 20% 

45.69% 45.69% 29.92% 25% 

29.60% 29.60% 12.93% 30% 

24.58% 24.58% 10.81% 35% 
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 CBRهقایسه تغییرات درصذ  -6نوودار 

 

 

CBR 6جدول نتایج نهایی-  

 

 

 

 
 

 

 نتیجه گیری .7
  

 ٙٚصٖ خان، ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان افضایؾ 52ٔمذاس  ٍثشی( تٝتش اػاع ٘تایح ٔـاٞذٜ ؿذٜ تا افضایؾ فیّش )ضایؼات ػ %

 یاتذ. ٔی

  ٚصٖ خان، تاػث افضایؾ 52افضایؾ فیّش )ضایؼات ػٍٙثشی( تٝ ٔمذاس %CBR ؿٛد  ٔی. 

  ذاس م% ٚصٖ خان، 52ٔتش خالف افضایؾ ٚصٖ ٔخلٛف خـه خان تا افضایؾ دسكذ فیّش تاCBR  فیّش % 52تا افضایؾ تیؾ اص

 ت تاستشی ٔیٍشدد.تاػث واٞؾ ظشفی

 دسكذ ٚصٖ خان، تٕاع ٔؼتمیٓ تیٗ دا٘ٝ ٞای ٔاػٝ واٞؾ یافتٝ ٚ دس  52افضایؾ ٔمذاس سیضدا٘ٝ )فیّش( تیؾ اص  تٝ ٘ظش ٔیشػذ تا

 ٘تیدٝ ظشفیت تاستشی خان واٞؾ ٔیاتذ.

  دسكذ ٔیتٛاٖ ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد وٝ دس ػذدٞای ٘فٛر تاال ػذد  52تا افضایؾ دسكذ فیّش تیؾ اصCBR  ی  ٔیشٚد ٚ ایٗ ٘ـاٖ دٞٙذٜتاال

  تاؿذ.  ٔی  افضایؾ حاِت ؿىُ پزیشی دس ٕ٘ٛ٘ٝ
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 دسكذ فیّش 15%

 دسكذ سعٛتت 10%

57.91% CBR   ػذد



 پي مهىدسي مکاویک خاک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 داوشگاٌ تربیت دبیر شهید رجایي تهران ، عمران داوشکدٌ مهىدسي

 1313آذرماٌ 13ي  12

 

 

 [4] roohbakhshan, a., kalantari, b., influence of lime and waste stone powder on the ph values and atterberg 

limits of clayey soil, annals of faculty engineering hunedoara, international Journal of engineering, 

department of civil engineering, hormozgan university, iran, 2013  

 [5] attom, m., el-emam, m., the use of cutting-stone-slurry-waste in engineering practice, american 

university of Sharjah, college of engineering, department of civil engineering, sharjah, united arab 

emirates, 2010 

  

 [6] roohbakhshan, a., kalantari, b., effect of lime and waste stone powder variation on the pH values, 

moisture content and dry density of clayey soil, vol. 3, no. 1, march 2014, pp. 41~46 

[7]sivrikaya, o., recycling waste from natural stone processing plants to stabilize clayey soil, environ earth 

sci (2014) 
 

 

 

 

 

 

 


