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 خالصه

ًاهشغَب  یساّؼاص اتیػول یتشا ،یال ایسع  یقاتل تَخْ شیداسا تَدى هقاد ایًاهطلَب ٍ  یهـخلات فٌ لیتِ دل يیهـکل آفش یّا خاک 

 یاص ؿاخِ ّا یکیخاک  حیتؼل ؼت.ٍ ّتشّای هقاٍهتی خاک ّای سیضداًِ ّوَاسُ هَسد تَخِ هٌْذػیي ػوشاى تَدُ تْثَد پاساه. ؿًَذ یهحؼَب ه

 یخاک سا دس ساػتا یٍ هٌْذػ یکیخاک تکاسگشفتِ ٍ هـخلات  هکاً تیتقَ یهَاد ٍ هلالح هٌاػة سا تشا  ،یاػت کِ تا اكَل ػلو کیطئَتکٌ

تاؿذ. دس  ساّکاسّای خذیذ تشای تْثَد خَاف هقاٍهتی خاک، افضٍدى پلیوشّای هایغ تشای تثثیت آى هی اص خولِ .کٌذ یهَخَد اكالح ه یاصّایً

ًتایح  هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت. CBR ًوًَِ ّا دس آصهایؾ دهای آهادُ ػاصی ًؼثت تِ خاک ٍ SBR سصیي تْیٌِدسكذ ٍصًی پظٍّؾ،ایي 

ًتایح آصهایـگاّی تا اػتفادُ اص سٍؽ  دس پایاى،سا ًؼثت تِ هاػِ خالق ًـاى داد.  SBRسصیي  دسكذی ظشفیت تاستشی هاػِ ّوشاُ تا 800افضایؾ 

ANOVA  افضایؾ هقاٍهت خاک گشدیذُ اػتدس  ثش تَدى فاکتَس دها تطَس قاتل هالحظِدٌّذُ هؤ ًـاىاًدام گشفت کِ هَسد تحلیل. 

 

 ر مایع.، پلیم SBRتثبیت خاک، خاک َای داوٍ ای، رزیه کلمات کلیذی: 
 

 

  مقذمه .1

 
تا تَخِ تِ افضایؾ خوؼیت ٍکاّؾ صهیٌْای هؼاػذ خْت ػاخت ٍػاص ٍ افضایؾ پشٍطّای ػوشاًی تش سٍی صهیي ّای ًشم ٍ ضؼیف، سٍؿْای هتفاٍتی 

صُ ّای خاکی تا تَخِ تِ افضایؾ ّضیٌِ ی ػاخت ساُ، ػذ، ساُ آّي ٍ فشٍدگاُ ٍ تِ طَس کلی ػا .[1]ؿَد  خْت تثثیت ٍ تْؼاصی خاک تِ کاس گشفتِ هی

ا هحذٍد تَدى تَدخِ ٍ ػشػت اخشای کاس ػثة هی گشدد تا هٌْذػاى تشای خلَگیشی اص خاتِ خایی صیاد احدام اص هلالح هحلی، حذاکثش اػتفادُ س

طَس کلی تشای دػتیاتی تِ ، تثثیت خاک ًاهیذُ هی ؿَد. اكالح یا تثثیت خاک تِ استشد هٌْذػی خاکًوایٌذ. تغییش ػولکشد خاک تِ هٌظَس اكالح ک

پیؾ گیشی اص  ،خلَگیشی اص تَسم، کاّؾ دسكذ خزب آب، تغییش ًفَرپزیشی ،افضایؾ تَاى تاستشی خاک ،افضایؾ هقاٍهت ٍ خَاف طئَتکٌیکی

 .[2]شدگی اًدام هی افضایؾ چؼثٌذگی دس هَسد خاک ّای تا چؼثٌذگی کن )هاػِ تادی( ،کاّؾ چؼثٌذگی دس خاک ّای تا چؼثٌذگی صیاد، ًـؼت

ایی طشاحاى ّوَاسُ تشای اضافِ کشدى هقاٍهت خاک اص فشآیٌذّای هکاًیکی ًظیش تشاکن، صّکـی تَػیلِ چاُ ّای صّکـی، تحکین ٍ فشآیٌذ ّای ؿیوی  

داسی ٍ اخشای ػشیؼتش هٌاػة تشای تْشُ تش ساّکاسّایتثثیت خاک یکی اص . ًظیش اكالح ٍ تْؼاصی تا اػتفادُ اص ػٌاكش هؼلح کٌٌذُ اػتفادُ ًوَدُ اًذ

 .[3]ذتاؿ پشٍطُ ّای ػوشاًی هی
 

 

 مروری بر سوابق تحقیق 1-1

 
ٍ هقایؼِ ّشیک اص آى ّا تا خاک تثثیت ًـذُ پشداختِ ؿذُ  ذیخذ یوشیپل يیتِ تشسػی تشاکن خاک ّای تثثیت ؿذُ تا چٌذ ًَع سص تحقیقات پیـیيدس 

سیضداًِ تا سصیي اػتایشى تَتادیي ساتش خْت تْثَد خَاف طئَتکٌیکی آى هطالؼات تش سٍی خاک  2013تٌتی احوذ ٍ ّوکاساى دس ػال  .اػت

تش سٍی پاساهتشّایی هاًٌذ هقاٍهت تشؿی ٍ ًفَرپزیشی پشداختٌذ. ًتایح تذػت آهذُ ًـاى داد  SBRآصهایـگاّی اًدام دادًذ. آًْا تِ هطالؼِ تاثیش سصیي 



 پي مهىدسي مکاویک خاک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 داوشکده مهىدسي عمران، داوشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران 

 2131آذرماه 21ي  21

 

 

 2

دسكذی حذ سٍاًی ٍ ًیض کاّؾ ؿاخق خویشی  9/71ت خاک ٍ کاّؾ دسكذی هقاٍه 8/17 تِ خاک هٌدش تِ افضایؾ SBRدسكذ  5/2اضافِ کشدى 

 [.4]هی ؿَد دسكذ  5/13تِ هیضاى 

( ًؼثت تِ ٍصى خـک خاک  25/1 ،5/2 ،5) SBRتش سٍی ًوًَِ ّای خاک هخلَط تا دسكذ ّای هختلف سصیي  2013الهیا ًاخا ٍ ّوکاساى دس ػال    

آصهایؾ ّای تشاکن ٍ تشؽ هؼتقین سا تش سٍی ًوًَِ ّا اًدام دادًذ ٍ اص ًتایح تذػت آهذُ هـخق ؿذ کِ حذاکثش چگالی سا هَسد آصهایؾ قشاس دادًذ. 

GSخاک 
1 ٍSM

MLکاّؾ هیاتذ. دس حالی کِ تشای خاک  SBRتا افضایؾ هقذاس  2
دسكذ  5تا  SBRحذاکثش ٍصى هخلَف خـک تا افضایؾ  3

 [.5]افضایؾ هیاتذ

تا اضافِ کشدى  ضداًِیس یخاک ّا یتاستش تیخْت تْثَد ظشف کایدس داًـگاُ آالػگا اهش Gullu  ٍ شتاتایتَػط ّاط یپظٍّـ یدالیه 2010ػال  دس   

قاتل  ثَداؿثاع تْ شیًوًَِ غ یتشا حیاًدواد اًدام ؿذ.ًتا شیغ طیؿشا ضیاًدواد ٍ رٍب ٍ ً طیدس ؿشا CBR اًدام گشفت.تؼت غیها کیٍ ػٌتت ليیپشٍپ یپل

تذػت  ليیپشٍپ یؿذُ تا پل یًؼثت تِ ًوًَِ ػول آٍس غیها کیتِ ّوشاُ ػٌتت ليیپشٍپ یؿذُ تا پل یػول آٍس یدس ًوًَِ ّا CBR س ػولکشدد یتَخْ

ش هقاٍهت دس تشات ِدس اسائ یتطَس کل غیها کیتِ ّوشاُ ػٌتت افیاؿثاع ًـاى داد اضافِ کشدى ال شیًوًَِ غ یاًدواد ٍ رٍب تشا طیتحت ؿشا ؾیداد.آصها

 [.6]ُ اػتتَد ضیآه تیهَفق غیها کیآصهَى اًدواد ٍ رٍب ًؼثت تِ ػٌتت

تشسػی ّا ًـاى  هَسد اػتفادُ قشاس گشفت، کٌَاختی یتا داًِ تٌذ یٍ ّوکاساى كَست گشفت، خاک هاػِ ا ػالییدکتش ا یکِ تَػط آقا یدس پظٍّـ

ًگِ داؿتِ ؿَد. دسایي آصهایؾ ّا پتاًؼیل حفظ آب  خاکدس  ـتشییتاػث هی ؿَدکِ سطَتت ت ،ِ کاستشد پلی ٍیٌیل اػتات دس خاکهی دٌّذ ک

تاس دس داخل  يیاٍل یصادُ ٍ ّوکاساى تشا ی[.تقَل7%تْثَد یافت. ایي ًتایح تْثَد دس ػاختاس خاک تَػیلِ پلی ٍیٌیل اػتات سا ًـاى هی دّذ] 30حذٍد

 شیچـوگ ؾیاص افضا یپظٍّؾ حاک يیا حیًتا کشدًذ. یاتیاسص CBR ؾیآصهاخاک دس قالة  تیتثث ٌِیسا دس صه ذیاٍسُ فشهالذئ يیکـَس ػولکشد سص

 تَػط استؾ آهشیکا دس فَست َّد ٍ یی[. آصهایـات ٍاسصیاتی ّا8تَدُ اػت] ذیاٍسُ فشهالذئ يیسص یدسكذ ٍصً 0.6خاک تا اػتفادُ اص  یتاستش تیظشف

اطالػات هٌتـش ؿذُ طی ػی سٍص پغ اص کاستشد ایي هادُ  ثقًدام گشفت طا لیکیفَست ػیل سٍی کاّؾ گشد ٍخاک تا اػتفادُ اص پلی ٍیٌیل اکش

 [.8ًؼثت تِ هلالح غیش ػول آٍسی ؿذُ کاّؾ یافت] % 50دسفَست َّد ،تِ طَس هَثش هقذاس گشد ٍخاک دػت کن 

 

 مواد مصرفی .2

 
اص تپِ ّای هاػِ تادی ٍاقغ دس کَیش ؿوالی ؿْشػتاى آساى  تاؿذ.ایي خاک هی یکٌَاخت تٌذی داًِ تا هاػِ ًوًَِ یک پظٍّؾ ایي دس اػتفادُ هَسد خاک

 .تاؿذ هی 1هاػِ هطاتق ًوَداس  ٍ هٌحٌی داًِ تٌذی آٍسدُ ؿذُ هاػِ  هـخلات فیضیکی 1دس خذٍل کِ تْیِ ؿذُ ( 1)ؿکل اى ٍ تیذگل دس اػتاى اكفْ

 

 

                                                 

1 -Gypseo Soil (GS) 

2 -Silty sand soil(SM) 

3 -Sandy silt soil (ML) 
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 محل ومًوٍ برداری -1شکل

 

 

 مشخصات فیسیکی ماسٍ  -1جذيل 

 یضیکیهـخلِ ف هقذاس

1.312 CU 

0.96 CZ 

 ّن اسص هاػِ 0.73

NP حذٍد اتشتشگ 

2.67 GS 

SP ًَع خاک دس طثقِ تٌذی یًَیفایذ 

A-3 ًََع خاک دس طثقِ تٌذی آؿت 
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 مىحىی داوٍ بىذی ماسٍ-1 ومًدار

 استایرن بوتادیه رابر         2-1
 

ش هتذاٍل تا کاسایی ّای صیاد ٍ تاال تؼشیف هی ؿَد ٍ دس دًیا پش هلشف تشیي الػتیک تِ ػٌَاى یک پلیو يیٍ تَتاد شىی)ّن تؼپاس( اػتا وشیکَپل

ا ًیض تِ حؼاب هی آیذ کِ تِ ػلت داسا تَدى هَاد اٍلیِ تَلیذ اسصاى ٍ فشاٍاى داسای قیوت هٌاػثی اػت ٍ تِ ّویي دلیل، تاالتشیي حدن تَلیذ س

SBR %70دس كٌؼت الػتیک تِ خَد اختلاف دادُ اػت. تالغ تش 
دس قطؼات  %15تَلیذی دس كٌؼت تایش ػاصی تِ خلَف آج تایش،  1

 [.9]ؿَد هی هلشف( التکغ) ؿیشاتِ ؿکل تِ  %10هکاًیکی ٍ حذٍد 

 تؼیاس هتفاٍت ٍ هٌحلش تِ فشدی اػت. (Tg 2ایي پلیوش داسای دهای اًتقال ؿیـِ ای)

 هَسد (WSBR/WS)ًؼثت تِ ٍصى خاک تْیٌِ دسكذ  0.6 هقذاس دس هادُ ایياستفاده گردید. SBR-NL05 در این پژوهش از

 پزیشی ًفَر ٍ هحیطی صیؼت ًظش اص حؼاع هٌاطق دس کاستشد تشای ٍ تاؿذ هی صیؼت هحیط تا ػاصگاس ٍ ػویشغی هادُ ت.گشف قشاس اػتفادُ

  .اػت هٌاػة

 

 

 (TGدمای اوتقال شیشه ای)    -2-1-1
 

ی ؼاف پزیش هی ؿَد ٍ دس كَستیکِ دسخِ حشاست ٍاقی اًتقال ؿیـِ ای پلیوش تاؿذ اًؼطهاصهاًی کِ دسخِ حشاست ٍاقؼی )هحیط(تیـتش اص د

. تاؿذ هی صیؼت هحیط تا ٍػاصگاس ػوی شغی هادُ ایياهکاى ػفت ٍ ؿکٌٌذُ ؿذى سا داسد. ؿیـِ ای کوتش تاؿذ)هحیط( ًؼثت تِ دهای اًتقال 

 ذ.دّ ًـاى هی فشهَل ؿیویایی اػتایشى تَتادیي ساتش سا 2ؿکل 

 
 (SBR)فرمًل شیمیایی استایرن بًتادیه رابر-2شکل

 
 

 

CBRآزمایش وسبت باربری کالیفرویا ) .3
3) 

 
 دس .ؿَد هی اػتفادُ ػٌگی هلالح تاستشی قذست تؼییي ًیض ٍ ّا فشٍدگاُ ٍ ّا ساُ سٍػاصی تؼتش خاک تاستشی قذست اسصیاتی تشای سٍؽ ایي

 قالة فلضی اػتَاًِ ای اػت تا قطشت اًدام آصهایـات اػتفادُ ؿذ.ًوًَِ ّا دس یک خْ (ASTM D698-B)اص اػتاًذاسد  پظٍّؾ ایي

  .[7]ذًؿَ هی هتشاکن تْیٌِ سطَتت تحت ضشتِ 56 ٍ الیِ 3 ایٌچ دس 7± 0.16ایٌچ ٍ استفاع آى  6± 0.026داخلی

 اًدام گشفت. ASTM-D698-70ذاسد ، آصهایؾ تشاکن پشاکتَس اػتاًذاسد طثق اػتاCBRًقثل اص تْیِ ًوًَِ ّا ٍ اًدام آصهایؾ 

هَسد اػتفادُ سا تا آب هخلَط کشدُ ٍ ػپغ تِ هاػِ اضافِ گشدیذُ ٍ ًؼثت تِ ٍصى خاک  SBRتشای تْیِ ًوًَِ اتتذا هقذاس دسكذ هَسد ًظش

ِ ّا پغ اص ػپشی ؿذى ػپغ ًوًَ پًَذ کَتیذُ ؿذ. 5.5دس ػِ الیِ هؼاٍی دس قالة سیختِ ؿذُ ٍ تطَس کاهال یکٌَاخت تا چکؾ دػتی تِ ٍصى 

 صهاى ػول آٍسی هختلف، تحت آصهایؾ قشاس گشفتٌذ کِ ًتایح ٍ ًوَداسّای آصهایـات دس صیش اسائِ ؿذُ اػت.

                                                 
1
 - Styrene Butadiene Rubber 

2
 - Glass transition temperature 

3
 - California Bearing Ratio 
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 شذه در گرمخاوه و سرد خاوه یعمل آور SBR هیشذه با رز تیماسه تثب یرو CBR شیآزما         3-1
 

ًوًَِ ّا تا دسكذ سصیي ؿشایط دهایی تشای گیشؽ هطالؼِ ٍ تشسػی ؿذ. تشای  CBRالة تؼذ اص ػاختي ًوًَِ ّا دس ق ظشفیت تاستشیتفاٍت دس 

اسی ٍ تالفاكلِ دسخِ ػاًتیگشاد ًگْذ 3 دهای دسخِ ػاًتیگشاد ٍ 70های دس د تتشتیة دس دهای آصهایـگاُ ، ػاػت دس قالة  48تْیٌِ تِ هذت 

 هذُ اػت. 2ّوچٌیي ًتایح ًْایی دس خذٍل اػت.  آٍسدُ ؿذُ 2ٍ3 ًوَداس ًتایح دس د آصهایؾ قشاس گشفتٌذ.هَس

 

 
 در SBRدرصذ  6.6با ريی  CBR شیتىش آزما -وفًر یمىحى -2ومًدار

 آزمایشگاٌ دمایساعت در  48زمان عمل آيری  
 

 

 

 
 در SBRدرصذ  6.6تىش ماسٍ با  -مىحىی وفًر -3ومًدار

 ساعت در دي دمای مختلف 48زمان عمل آيری  

 

 

 

 



 پي مهىدسي مکاویک خاک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 داوشکده مهىدسي عمران، داوشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران 

 2131آذرماه 21ي  21

 

 

 6

 دمای مختلف سٍدر   SBRدرصذ  6.6ريی ماسٍ با  CBRآزمایش یج وتا  -2جذيل

تحت  SBRدسكذ 

صهاى ّای ػول آٍسی 

 ػاػتِ 48

دهای ًوًَِ هَسد 

 گشاد( آصهایؾ)ػاًتی

CBR ًْایی 

6/0 70 136.5% 

6/0 3 21% 

6/0 32 32% 

هختلف  ییدها طیدس ؿشا يیػولکشد سص ذیؿذ شاتییٍ تغ شیهتَخِ تِ تاث CBRدس هقذاس  شیچـوگ شاتییتاال ٍ تغ یتا ًگشؽ دس ًوَداسّا

 48ػاػت ٍ 12ػاػت، 2هختلف ) یدسكذ خْت قشاس دادى دس گشهخاًِ دس صهاى ّا 0.6 ٌِیتْ يیتا دسكذ سص ییًوًَِ ّا تٌاتشایي .نیؿَ یه

 اػت. ذُیاسائِ گشد 4ٍ5ًوَداسدس  حیقشاس گشفتٌذ کِ ًتا ؾیٍ تالفاكلِ پغ اص خاسج کشدى اص گشهخاًِ هَسد آصها ذیػاػت( آهادُ گشد

 

 
 در SBRدرصذ  6.6تىش ماسٍ با  -مىحىی وفًر -4ومًدار

 درجٍ ساوتیگراد 76( ساعت در دمای48ي 12، 2زمان عمل آيری)

 

 
 در ومًوٍ َای CBRمىحىی مقایسٍ ای تأثیر زمان در مقذار  -5ومًدار

 درجٍ ساوتیگراد 76عمل آيری شذٌ در دمای  

 

 

 وتیجه گیری  .4
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.ّشچِ صهاى تاؿذ یتاالتش ه یٍ دها ـتشیصهاى ت یدس ط يیسص يیًـاى دٌّذُ پخت ا یهختلف ػول آٍس یٍ صهاى ّا گشادیدسخِ ػاًت 70 یدها -

 .اتذی یه ؾیافضا ضیً دس دهای تاال يیتا تَخِ تِ اص دػت دادى سطَتت ًوًَِ ٍ پخت کاهل سص یتاستش تیؿَد هقذاس ظشف ـتشیت یػول آٍس

 

دسخِ ػاًتیگشاد( اًدام گشفت. تا تَخِ تِ ًتایح  3دهای ػشدخاًِ ) دسخِ ػاًتیگشاد(، 70)تشای دهای گشهخاًِ ، ثیش دهای گیشؽهقایؼِ تا -

تذػت ٍ دس ػشدخاًِ تذػت آهذُ ًـاى هیذّذ گیشؽ دس گشهخاًِ هقاٍهت تاالتش ٍ چـوگیشی ًؼثت تِ گیشؽ دس دهای آصهایـگاُ 

ًـاى   ANOVAًتایح تحلیل تَػط ًشم افضاس  سا  ًـاى داد. ًؼثت تِ هاػِ خالق یؾ ظشفیت تاستشیدسكذ افضا800دّذ.تطَسیکِ حذٍد هی

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 3تاؿذ کِ دس خذٍل  دس گیشؽ هی تَدى فاکتَس دهاثش دٌّذُ هؤ

 

تحلیل وتایج تغییرات دما -3جذيل  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   CBR   

LSD   

(I) temp (J) temp 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3 32 -33.73122 134.30681 .803 -306.9805 239.5180 

90 -1165.78612
*
 134.30681 .000 -1439.0354 -892.5368 

32 3 33.73122 134.30681 .803 -239.5180 306.9805 

90 -1132.05489
*
 134.30681 .000 -1405.3042 -858.8056 

90 3 1165.78612
*
 134.30681 .000 892.5368 1439.0354 

32 1132.05489
*
 134.30681 .000 858.8056 1405.3042 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 ٍاحذ ًدف آتاد. یداًـگاُ آصاد اػاله  ، پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ "، تشسػی خلَكیات خاک تثثیت ؿذُ تا هَاد پلیوشی"(،1388)،، حاهذییاػال. 1

 

داًـگاُ آصاد  ، داًـکذُ ػوشاى "،پایاى ًاهِ ی کاسؿٌاػی اسؿذ. "، هـکل آفشیي ٍ سٍؽ ّای تْؼاصی خاکخاک ّای "، (1387)،اهیيتقَلی صادُ، . 2
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