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ــا مخصوصــا در  ــارن ه ــورم و نشســت م ــرای حــل مشــکالت ناشــی از ت ب
ــتفاده از روش  ــا اس ــن راهه ــداول تری ــی از مت ــوذ آب، یک ــی و نف ــر هوازدگ اث
تثبیــت خصوصیــات مکانیکــی خــاک اســت، ایــن تحقیــق یــک مطالعــه تجربی و 
آزمایشــگاهی بــرای اســتفاده از مــواد افزودنــی بــرای تثبیــت خــاک مــارن را ارائه 
ــوع مــاده افزودنــی شــامل پــوزوالن طبیعــی، میکروســیلیس  مــی دهــد. ســه ن
ــرای ایــن  و نانوســیلیس در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ب
ــی  ــاده افزودن ــوع م ــه ن ــر س ــارن، تاثی ــاک م ــایی خ ــر شناس ــالوه ب ــور ع منظ
در درصدهــای 5، 10 و 15 در قالــب ماکزیمــم دانســیته خشــک، آزمایــش 
ــک  ــاری ت ــت فش ــرگ، مقاوم ــدود اترب ــه، ح ــت بهین ــتاندارد، رطوب ــم اس تراک
 x ــعه ــز اش ــا )CBR(، آنالی ــری کالیفرنی ــت بارب ــش ظرفی محــوری )UCS(، آزمای
یعنــی )XRD( و )XRF( مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. بــر پایــه ایــن نتایــج 
ــا اســتفاده از ترکیــب هــای خــاک مــارن تثبیــت شــده  ویژگیهــای مقاومتــی ب
بــا ســه نــوع مــواد افزودنــی ذکــر شــده بدســت آمــده انــد. نتایــج بدســت آمــده 
نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش درصــد پــوزوالن تــا مقــدار 10 درصــد مقاومــت 
برشــی خــاک افزایــش چشــمگیری پیــدا مــی کنــد و خصوصیــات تغییــر شــکل 
پذیــری خــاک بهبــود پیــدا مــی کنــد و در ســن هفــت روزه مقاومــت خــاک بــه 
بیــش از 90 درصــد مقاومــت نهایــی خــود میرســد. در افزودنــی میکروســیلیس 
ــر  ــات تغیی ــه خصوصی ــا افزایــش درصــد و افزایــش ســن نمون و نانوســیلیس ب
ــری خــاک و مقــدار مقاومــت برشــی خــاک افزایــش پیــدا میکنــد.  شــکل پذی
امــا بــا توجــه بــه قیمــت بــاالی مــاده افزودنــی نانــو ســیلیس اســتفاده از ایــن 
نــوع مــاده افزودنــی در پــروژه هــای عمرانــی مقــرون بــه صرفــه نمی باشــد. امــا 
در مقابــل  بــا توجــه بــه بهتریــن نتایــج مــاده افزودنــی پــوزوالن در درصــد10 و 
همچنیــن در دســترس بــودن پــوزوالن اســتفاده از ایــن نــوع مــاده افزودنــی در 

ــه می باشــد. ــه صرف ــرون ب ــی از لحــاظ اقتصــادی مق ــروژه هــای عمران پ



مقدمه:
رشــد جمعیــت و نیــاز بــه گســترش مناطق مســکونی 
و ســاخت و ســاز در خــاک هــای مشــکل دار از جملــه 
 .)2019.bahadori et al(ــت ــر اس ــه اخی ــای ده نگرانیه
پروژه هــای زیربنایــی ماننــد ســازه هــای مســکونی و 
تجــاری، جــاده هــا، بزرگــراه هــا، راه آهن، مخــازن آب 
و غیــره بــرای احــداث و تکمیــل بــه مصالــح زیرزمینی 
 Wijesundara(بــا کیفیــت مــورد قبــول احتیــاج دارنــد
and Dayawansa 2011(. بــا ایــن حــال، در برخــی 
ــرای تامیــن  قرضــه  ــروژه هــا در مناطــق شــهری ب پ
ــه  ــی ب ــد در مســافت هــای طوالن خــاک مناســب بای
ــات،  ــب اوق ــود. اغل ــل ش ــروژه حم ــداث پ ــل اح مح
مناطــق وســیع بــا خــاک هــای مشــکل دار پوشــانده 
ــب  ــی مناس ــن اهداف ــرای چنی ــه ب ــوند، ک ــی ش م
نیســتند. خــاک مــارن بــه عنــوان یــک مشــکل 
 Edil et( ــد ــی باش ــی م ــروژه های ــن پ ــی در چنی اصل
al. 2002(. مــارن یــک خــاک یــا ســنگ ژئوتکنیکــی 

هســت کــه عمومــاً ترکیبــی از کربنــات هــا بــا نســبت 
ــن  ــی ای ــه بطــور طبیع ــاوت مــی باشــد ک ــاي متف ه
 Potter and(. نســبت بیــن 35 تــا 65 درصد مــی باشــد
ــاوت در  ــدگاه کانی شناســی تف Pettijohn.2012( از دی

ــبت  ــي، نس ــای رس ــد کانی ه ــات، درص ــزان کربن می
ــوع کانی هــای  ــه کانی هــای رســي و نیــز ن کربنــات ب
خــواص  فیزیکــي،  ویژگی هــای  می توانــد  رســي 
خمیــری، قابلیــت تــورم، مقاومــت دوام، و شــکفتگی 
 Soltani( را در ایــن ســنگ ها تحــت تأثیــر قــرار دهــد

.)2006 .et al

مطالعــه حاضــر نتایــج تجربــی تثبیــت خــاک مــارن 
را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد، نتایجــی کــه مــی 
توانــد منجربــه کاهــش هزینــه هــای ســاخت و ســاز 
ــن  ــت در ای ــش مقاوم ــازه و افزای ــان ســاخت س و زم
نــوع خــاک هــا شــود. ســطح مطالعــه در ایــن بررســی 
مربــوط بــه شــهر ارومیــه در شــمال غربــی ایــران مــی 
ــت  ــن اس ــر ای ــه حاض ــی مطالع ــوع اصل ــد. موض باش
کــه امــکان تثبیــت خــاک مــارن ارومیــه بــه وســیله 
ــر  ــی، میکروســیلیس و نانوســیلیس ب ــوزوالن طبیع پ
ــر  ــه ب ــی ک ــی و فیزیک ــای ژئوتکنیک ــی ه ــه ویژگ پای
ــود. در  ــذارد بررســی ش ــی گ ــر م ــت خــاک اث مقاوم
ایــن تحقیــق همچنیــن شناســایی خصوصیــات خــاک 
ــت  ــرای تثبی ــی ب ــواد افزودن ــه م ــم بهین ــارن، حج م
ــه  ــارن ب ــاک م ــر روی خ ــی ب ــواد افزودن ــرات م و اث

صــورت تجربــی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.

بررسی ادبیات:
پژوهــش هــای مختلفــی در جهــت تثبیــت خــاک 
ــای  ــاختار خاک ه ــت و س ــی مقاوم ــارن و بررس م
ایــن  از جملــه  مارنــی صــورت گرفتــه اســت 
 ،2019.bahadori et al :ــداز ــارت ان ــا عب ــش ه پژوه
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــای مارن ــت خاک ه ــرای تثبی ب
ســه نــوع پــوزوالن طبیعــی )خاکســتر آتشفشــانی( 
قیزکورپــی، مامالــو و چی چســت در نزدیکــی شــهر 
ــر  ــج حاصــل ب ــد. نتای ــران اســتفاده کردن ارومیه_ای
ــز  ــانی قی ــتر آتشفش ــه خاکس ــود ک ــاس ب ــن اس ای
کورپــی بهتریــن نتیجــه را نســبت بــه دو خاکســتر 
آتشفشــانی دیگــر دارد و موجــب بهبــود خصوصیات 
 Hooshmand et .مکانیکــی خــاک مــارن مــی شــود
al.2012، مکانیســم و خصوصیــات فیزیکــی خــاک 

مــارن شــهر تبریز-ایــران را مــورد بررســی قــرار داد 
کــه آزمایشــاتی از قبیــل PLT،SPT ، DST، ســرعت 
ــرزه ای و مقاومــت فشــاری تــک محــوری  امــواج ل
انــدازه گیــری شــد. Maaietah, 2012، تثبیــت 
ــان  ــتر آتشفش ــتفاده از خاکس ــا اس ــارن ب ــاک م خ
ــن  ــت در ای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس کاراک را م
ــار  ــردن در رفت ــک ک ــر و خش ــر ت ــش تاثی پژوه
مقاومــت خــاک و اســتفاده از خاکســتر در تثبیــت 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــارن م ــاک م خ
نتایــج نشــان داده اســت کــه فاکتــور زمــان نقــش 
ــی  ــای قلیای ــام واکنش ه ــه انج ــرای ادام ــی ب مهم
خاکســتر و ســیلیکای خــاک در زیــر دمــای محیــط 
ــه  ــج ب ــر اســاس نتای ــال می باشــد. هم چنیــن ب نرم
دســت آمــده مشــخص شــد کــه مقاومــت فشــاری 
ــد.  ــش می یاب ــتر افزای ــد خاکس ــش درص ــا افزای ب
Alamoudi et al.2010، تثبیــت خــاک هــای مارنــی 

ــه  ــورد مطالع ــیمان را م ــک و س ــا آه ــتان ب عربس
قــرار دادنــد کــه نتایــج نشــان داد ســیمان نســبت بــه آهــک 
مقاومت و دوام بیشــتری دارد. Surjandari et al. 2017، در 
یــک مطالعــه آزمایشــگاهی، خصوصیــات مهندســی 
ــتر  ــتفاده از خاکس ــا اس ــونده ب ــورم ش ــاک مت خ
ــا حاکــی  ــج آن ه ــود بخشــیدند. نتای ــاگاس را بهب ب
از افزایــش وزن مخصــوص ماکزیمــم و کاهــش 
تــورم خــاک  درصــد  و  شــاخص شــکل پذیری 

ــود. ــاگاس ب ــا خاکســتر ب گســترده ب
 Hossain and Mol.2011، مشــخصات مهندســی 
پوزوالن هــای  بــا  تثبیت شــده  رســی  خــاک 
ــد.  ــی کردن ــی را بررس ــات صنعت ــی و ضایع طبیع
نتایــج بدســت آمــده نشــان دهنــده ایــن بــود کــه 



ــه،  ــعه یافت ــده توس ــاک تثبیت ش ــای خ مخلوط ه
مقاومــت و دوام رضایت بخشــی را نشــان دادنــد 
و می تواننــد بــرای ساخت وســازهای کم هزینــه، 
بــرای ســاخت خانه هــا و زیرســاخت های جــاده 
در   ،2016.Abdelzaher et al شــوند.   اســتفاده 
مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ترکیــب 
نانــو ســیلیس بــا آهــک و میکــرو ســیلیس بــا آهک 
هــردو باعــث افزایــش پارامترهــای مکانیکــی خــاک 
ــا  ــیلیس ب ــرو س ــن میک ــود و همچنی )C وφ( میش
ــو  ــه نان آهــک مقاومــت برشــی بیشــتری نســبت ب
ســیلیس بــا آهــک داشــته اســت و هــر ســه 
 Changizi and .مــی شــود PI آن هــا باعــث افزایــش
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ای ب Haddad. 2015، در مطالع

رســیدند  کــه تثبیــت خــاک بــا نانــو ســیلیس یــک 
روش بســیار مؤثــر بــود کــه باعــث بهبــود مقاومــت 
برشــی، مقاومــت فشــاری محصــور نشــده و مــدول 
ــه،  ــود درنتیج ــی ش ــاک م ــیته خ ــای االستیس ه
ــه  ــد پای ــا مانن ــازه ه ــات س ــش ثب ــث افزای آن باع
 Asakereh et .ــود ــی ش ــازی راه م ــاس و زیرس و اس
al.2020 ، طــی تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه 

ــانه  ــش نش ــث کاه ــا باع ــیلیس در خاک ه ــو س نان
ــا  ــت خاک ه ــن مقاوم ــود و همچنی ــری می ش خمی
ــی  ــد. mirzababaei et al.202، ط ــش می ده را افزای
تحقیقــات خــود نشــان دادندکــه نانــو ســیلیس در 
ــش  ــث افزای ــر باع ــای باالت ــان و درصده ــی زم ط
ــارن میشــود. ــاک م ــی و دوام خ ــای مقاومت ــی ه ویژگ

روش انجام کار و مواد:
در ایــن تحقیــق از مــواد پوزوالنــی طبیعــی موجــود در قیزکورپــی شــاهین دژ اســتان آذربایجــان غربــی اســتفاده 
شــده اســت. ســپس ترکیبــی از پــوزوالن، میکروســیلیس و نانوســیلیس بــا مقادیــر درصدهــای مختلــف تعییــن 
و آزمایشــات آزمایشــگاهی انجــام گرفتــه اســت. بــرای بررســی رفتــار مقاومتــی و مکانیکــی خــاک تثبیــت شــده 
بــا درصدهــای متفــاوت مــواد افزودنــی، رفتــار خــاک در قالــب تعییــن رطوبــت ASTM D2216، حــدود اتربــرگ 
 ،AASHTO T99 & ASTM D698 تراکــم بــه روش اصــالح شــده ،ASTM D854 وزن مخصــوص ،ASTM D4318
 AASHTO T193 )ــی ــت برش ــری CBR )مقاوم ــت بارب ــن ظرفی ــوریASTM D2160، تعیی ــک مح ــش ت آزمای
ASTM D1883   ,انالیــز اشــعه X، XRD( و  )XRFتعییــن میگــردد. بــرای لحــاظ کــردن تاثیــر مــدت زمــان )ســن 
ــه تثبیــت  ــر روی نمون ــار خــاک، آزمایــش هــای مکانیکــی در ســن صفــر، 7 و 28 روزه ب ــر روی رفت ــه( ب نمون
شــده انجــام گرفتــه اســت. درصدهــای مــورد اســتفاده بــرای مــواد افزودنــی بــه ترتیــب 5، 10 و 15 خواهــد بــود. 
قابــل ذکــر اســت کــه مقــدار مــاده ترکیبــی نانوســیلیس مــورد اســتفاده برابــر بــا یــک پنجــم مقــدار مــاده هــای 
افزودنــی پــوزوالن و میکروســیلیس مــی باشــد. پــس از تهیــه طــرح اختالط هــای خــاک و مــواد افزودنــی نمونــه 
بصــورت ریمولــد شــده و بــا رعایــت دســتورالعمل هــا و شــرایط آزمایــش تهیــه شــده انــد. در شــکل 1 تصاویــر 
خــاک مــارن و مــواد افزودنــی نشــان داده شــده اســت و در شــکل2 موقعیــت جغرافیــای تهیــه خــاک مــارن و 

پــوزوالن طبیعــی آورده شــده اســت.

دجبالف
شکل 1: خاک مارن و سه نوع مواد افزودنی

الف: خاک مارن ب: پوزوالن طبیعی ج: میکرو سیلیس د: نانوسیلیس



بــه منظــور تعییــن خصوصیــات مکانیکــی خــاک مــارن و خــاک 
ــت شــده یــک ســری آزمایشــات آزمایشــگاهی  مارن تثبی
ــه  ــاک، دامن ــش خ ــش و کرن ــار تن ــن رفت ــه تعیی از جمل
ــه و  ــت بهین ــم و رطوب ــم ماکزیم ــاک، تراک ــری خ خمی
ــه اســت. وزن واحــد  ــت برشــی خــاک انجــام گرفت مقاوم
حجــم خــاک هــای مــارن موجــود در طبیعــت بســته بــه 
ــر  ــر مت ــرم ب ــی 2000 کیلوگ ــم آن در محــدوده 1600 ال تراک
ــای  ــه ه ــده الی ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج ــرار دارد. ب ــب ق مکع
ــه هــای  ــو از الی ــران ممل ــی ای زیرســطحی منطقــه شــمال غرب
ــای  ــل نشســت ه ــه تناســب مشــکالتی از قبی ــی اســت و ب مارن
ــر  ــارن در اث ــاک م ــت خ ــی مقاوم ــت دادن آن ــارن و از دس نامتق
هوازدگــی و نفــوذ یــا نشــت آب وجــود دارد کــه ســالیانه خســارت 
هــای مالــی فراوانــی را بــه کشــور و کارفرمایــان در اجــرای پــروژه 
هــای عمرانــی تحمیــل مــی کنــد. بــرای غلبه به مشــکالت ناشــی 
شــده از خــاک مســئله دار مارنــی مــی تــوان از تثبیــت کننــده هــا 
اســتفاده کــرد. تحقیــق حاضــر یک دیــد کامــل از مکانیــزم ها و 
پتانســیل بهبــود خصوصیــات مهندســی خــاک مــارن تثبیــت 
شــده بــه ویــژه در زیرســاخت هــای عمرانــی و پــروژه هــای راه 
ــه  ــا میباشــد را ارائ ــروژه ه ــن پ ــش جــدی در ای ــک چال ــه ی ک
میدهــد. تثبیــت خــاک بــه کلیــه عملیاتــي گفتــه می شــود کــه 
بــرای بهینــه کــردن مشــخصات ژئوتکنیکــي خــاک بــرای هدف 
مشــخصي انجــام می شــود. مشــخصات ممکــن اســت مقاومــت، 
ــداری و غیــره باشــد کــه  ــری، دوام و پای شــکل پذیری، نفوذپذی
بســته بــه نــوع پــروژه و هــدف از آن، مشــخصه ژئوتکنیکــي کــه 
ــوع  ــر اســاس آن، ن ــد بهینــه شــود تشــخیص داده شــده و ب بای

ــود. ــخص می ش ــت مش تثبی

نتایج آزمایشات و بحث:

XRF آنالیز
 X-ray ایکــس  پرتــو  )فلورســانس   XRF آنالیــز 
Fluorescence( در دســته آنالیزهــای طیــف ســنجی 

قــرار مــی گیــرد. XRF آنالیــزی عنصری اســت. بدین 
ــی و  ــر معدن ــت عناص ــد غلظ ــی توان ــه م ــی ک معن
فلــزی اصلــی نمونــه و دیگــر عناصــر را انــدازه 
گیــری کنــد. نتایــج ایــن آنالیــز در جــدول 1 بــرای 
ــت. ــده اس ــی آورده ش ــواد افزودن ــارن و م ــاک م خ

آزمایش حدود اتربرگ:
ریزدانــه،  هــای  خــاک  مهــم  مشــخصات  از 
حــدود اتربــرگ آنهــا مــی باشــد کــه در طبقــه 
بنــدی و ویژگــی هــای مکانیکــی خــاک کاربــرد 
دارنــد. هرچــه ریزدانــه هــای خــاک جــذب آب 
ــر  ــبنده ت ــاک چس ــند، خ ــته باش ــتری داش بیش
ــود  ــی ش ــبب م ــبندگی س ــد و چس ــد ش خواه
ــری  ــد خمی ــش و ح ــاک افزای ــی خ ــد روان ح
کاهــش پیــدا کنــد. نتایــج آزمایــش حــدود 
ــه  ــد ارائ ــه بع ــکل 3  و در صفح ــرگ در ش اترب

ــت. ــده اس گردی

Location of West Azerbaijan Province in Iran

Urmia Marl Soil Location in Golshahr AreaGizkorpy Volcanic Ash Location Pozzolan

شکل 2: موقعیت جغرافیایی تهیه خاک مارن و پوزوالن طبیعی



آزمایش تراکم پروکتور استاندارد:
تراکــم  آزمایــش  براســاس  تحقیــق حاضــر  در 
اســتاندارد مقادیــر رطوبــت بهینــه و وزن مخصــوص 
ــواد  ــراه م ــه هم ــارن ب ــاک م ــم خ خشــک ماکزیم
ــد.  ــی آی ــت م ــل بدس ــده در قب ــر ش ــی ذک افزودن
بــر  ماکزیمــم  خشــک  مخصــوص  وزن  نتایــج 
ــی در  ــواد افزودن ــراه م ــه هم ــارن ب ــاک م روی خ
شــکل5 آورده شــده اســت و نتایــج درصــد رطوبــت 
ــف در  ــای مختل ــی در درصده ــواد افزودن ــه م بهین

ــت. ــده اس ــکل4ارائه گردی ش

 

 
UCS آزمایش

ــت  ــن مقاوم ــرای تعیی ــوری ب ــک مح ــش ت آزمای
ــبنده  ــای چس ــاک ه ــده خ ــور نش ــاری محص فش
در حالــت دســت نخــورده بازســازی شــده یــا 
اصــالح شــده، بــا اســتفاده از اعمــال بــار محــوری، 
تحــت شــرایط کنتــرل کرنــش کاربــرد دارد. نتایــج 
ــراه  ــه هم ــارن ب ــاک م ــوری خ ــک مح ــش ت آزمای
ــت. ــده اس ــل گردی ــکل 6 حاص ــا در ش ــی ه افزودن

ــوری  ــک مح ــات ت ــج آزمایش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــوزوالن  ــی پ ــه در افزودن ــردد ک ــی گ ــه م مالحظ
در درصدهــای متفــاوت رفتــار تنــش و کرنــش 
خــاک تقریبــا در عمــل آوری 7 روزه و 28 روزه 
ــی  ــت نهای ــدار مقاوم ــوده و مق ــم ب ــه ه ــابه ب مش
ــم دارد  ــا ه ــی ب ــیار جزئ ــاوت بس ــوری تف ــک مح ت
ــتر از  ــل آوری بیش ــه عم ــد ک ــان میده ــن نش و ای
7 روزه تاثیــر قابــل مالحظــه ایــی در مقاومــت هــا و 
ــر  پارامترهــای مکانیکــی خــاک نخواهــد داشــت. ب
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از درصدهــای مختلف 
مــاده افزودنــی پــوزوالن مشــاهده مــی گــردد کــه 
مقادیــر مقاومــت هــا و نیــز کرنــش هــا در درصــد 
حــدود 10 بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن مقــدار 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــرده اس ــدا ک را پی

شکل 3: مقادیر حدود اتربرگ با درصد افزودنی های مختلف

شکل4: مقادیر درصد رطویت بهینه با درصد افزودنی های مختلف

در مــواد افزودنــی ســیلیس دار میــزان 
درصــد رطوبــت بهینــه بــا افزایــش درصــد 
ــدا  ــش پی ــی افزای ــی سیلیس ــواد افزودن م

ــد.  ــی کن م
بــا  بهینــه  رطوبــت  میــزان  همچنیــن 
ــی  ــواد افزودن ــه م ــیلیس ب ــزودن نانوس ااف

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی افزای

شکل 5: وزن مخصوص خشک ماکزیمم در خاک مارن به همراه مواد افزودنی



نتایــج آزمایشــات تــک محــوری افزودنــی پــوزوالن 
ــه  ــردد ک ــه همــراه نانوســیلیس مشــاهده مــی گ ب
باعــث تغییــر رفتــار خــاک شــده و مقاومــت خــاک 
را کاهــش مــی دهــد و همچنیــن خاصیــت خمیری 
خــاک را افزایــش مــی دهــد. با افــزودن نانوســیلیس 
بــه پــوزوالن و اســتفاده در خــاک مــارن مالحظــه 
مــی گــردد کــه مقاومــت تــک محــوری نمونــه در 
ــدا  ــش پی ــر روز کاه ــه صف ــبت ب ــن 7 روزه نس س
ــن 28 روزه  ــان و در س ــت زم ــا باگذش ــد ام میکن
ــد  ــل توجهــی بدســت مــی آی ــش قاب مجــددا افزای
ــش  ــا افزای ــه ب ــردد ک ــی گ ــه م ــن مالحظ همچنی
درصــد ایــن مــاده افزودنــی )15%( رونــد کاهشــی 
ــز  ــر روزه ناچی ــه صف ــت در 7 روزه نســبت ب مقاوم
مــی گــردد بــه عبارتــی تاثیــر نانوســیلیس بــه ایــن 
رونــد فــوق الذکــر کمرنگتــر مــی شــود. بــا توجــه 
ــش  ــا افزای ــوری ب ــک مح ــات ت ــج آزمایش ــه نتای ب
ــدود  ــا ح ــیلیس ت ــی میکروس ــاده افزودن ــد م درص
10 درصــد مقــدار مقاومــت تــک محــوری تغییــرات 
آنچنانــی پیــدا نمیکنــد ولی بــا افزایش مجــدد ماده 

افزودنــی مالحظــه مــی گــردد کــه مقادیــر مقاومــت 
هــا افزایــش چشــمگیری پیــدا میکنــد. همچنین در 
درصــد هــای بــاالی )حــدود15( بــا افزایــش زمــان 
مقــدار افزایــش مقاومــت نســبت بــه درصــد هــای 
ــد.  ــی افت ــاق م ــا شــیب بیشــتری اتف ــر ب ــن ت پایی
عــالوه  بــه  میکروســیلیس  افزودنــی  مــاده  در 
نانوســیلیس تــا حــدود 10 درصــد در نمونــه هــای 
ــا درصدهــای 5 و 10 تغییــر آنچنانــی  صفــر روزه ب
در مقاومــت مشــاهده نمــی گــردد. امــا بــا افزایــش 
ــه  ــت نمون ــدود 15 در مقاوم ــا ح ــد ت ــدار درص مق
صفــر روزه افزایــش قابــل مالحظــه ای در مقاومــت 
دیــده مــی شــود. در حالــت کلــی مقادیــر افزایــش 
مقاومــت در مــاده افزودنــی میکروســیلیس بــه 
عــالوه نانوســیلیس تــا درصــد حــدود 15 بیشــتر از 
مقاومــت مــارن بــدون افزودنــی نمی باشــد، شــایان 
ذکــر اســت کــه بــا افزایــش درصــد مــاده افزودنــی 
ــا گذشــت زمــان بیشــتر مقــدار مقاومــت تــک  و ب

ــد. ــدا مــی کن ــد افزایشــی پی محــوری رون

شکل 6: نمودارهای آزمایش تک محوری خاک مارن به همراه افزودنی ها



نتایج مدول االستیسیته :
ــبت  ــا نس ــت ب ــر اس ــیته )E( براب ــدول االستیس م
تنــش بــر کرنــش ایجــاد شــده بــه واســطه ی تنــش 
ــه  ــه جســم در ناحی ــی ک ــر جســم در حالت وارده ب
االســتیک قــرار گرفتــه باشــد. مــدول االستیســیته 
ــج  ــد. نتای ــق آزمایــش UCS بدســت مــی آی از طری
ــف و  ــای مختل ــد ه ــیته در درص ــدول االستیس م
ــه  ــکل 7 و 8  ارائ ــف در ش ــای مختل ــان ه در زم

ــده اســت. گردی

: CBR آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
ــان  ــاک را نش ــی خ ــت برش ــش CBR مقاوم آزمای
بــه  خــاک  برشــی  مقاومــت  کــه  می دهــد 
پارامترهــای مقاومتــی ماننــد c وØ پارامترهــای 
ــیته  ــدول االستیس ــد م ــکل پذیری مانن ــر ش تغیی
ــات  ــج آزمایش ــه نتای ــه ب ــود. باتوج ــوط می ش مرب
ــر  ــم ب ــه و تحلیــل هــای مربوطــه تصمی انجام گرفت
ایــن شــده کــه آزمایشــات CBR درمقــدار 10 درصد 
ــا  ــردد. ب ــه گ ــام و ارائ ــاوت انج ــن های متف و در س
توجــه بــه متفــاوت بــودن رفتــار خــاک در افزودنــی 
ــد  ــخص گردی ــیلیس مش ــیلیس+نانو س ــرو س میک
کــه در مقــدار 15 درصــد مقاومــت بیشــتری حاصل 
می گــردد. آزمایــش CBR در ایــن 15 درصــد بــرای 
افزودنــی میکــرو ســیلیس+نانو ســیلیس نیــز انجــام 
ــه  ــکل 9 ارائ ــده در ش ــت آم ــج بدس ــردد. نتای گ

ــده اســت. گردی

 

نتایج :
بــا توجــه بــه نتایــج آزمایشــات و تحلیل هــای انجام 

گرفتــه نتایــج کلــی زیــر حاصــل می گــردد:
بــا تحلیــل نمودارهای حــدود اتربــرگ مالحظه   •
مــی گــردد که بــا افــزودن مــاده نانوســیلیس مقادیر 
ــدا  ــش پی ــری در کل افزای ــی و حــد خمی حــد روان
مــی کنــد کــه یکــی از دالیــل آن بــه افزایــش مقدار 
ــبت داده  ــوان نس ــاک می¬ت ــه در خ ــد ریزدان درص

شــود.
بــا مشــاهده نتایــج حــدود اتربــرگ بــا افــزودن   •
ــاک  ــی خ ــار مقاومت ــوزوالن رفت ــه پ ــیلیس ب نانوس
کاهــش پیــدا میکنــد و بهتــر مــی باشــد کــه 

ــی در  ــاده افزودن ــوان م ــه عن ــی ب ــوزوالن خال پ

خــاک اضافــه شــود و بــه همــراه نانوســیلیس 
اســتفاده نگــردد.

بــا اضافــه کــردن مــاده نانوســیلیس بــه کلیــه ی   •
افزودنــی ها )پــوزوالن و میکروســیلیس( مقــدار وزن 
مخصــوص خشــک ماکزیمــم کاهــش پیــدا میکند و 
از طرفــی مقــدار رطوبــت بهینــه بــه دلیــل افزایــش 
حجــم ریزدانــه هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد، قابــل 
ذکــر اســت کــه در آزمایــش تراکــم پارامتــر زمــان 
مطــرح نبــوده و لــذا تاثیــر نانوســیلیس کــه بیشــتر 
ــد  ــی ده ــود را نشــان م ــر خ ــان اث ــا گذشــت زم ب

دیــده نمــی شــود.

شکل7: نتایج مدول االستیسیته خاک مارن، پوزوالن و پوزوالن+ 0,2نانوسیلیس

شکل8: نتایج مدول االستیسیته خاک مارن، میکروسیلیس و میکروسیلیس+ 0,2نانوسیلیس

شکل9: آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا)CBR( برای خاک مارن و مواد افزودنی



ــاده  ــده م ــر ش ــی ذک ــواد افزودن ــان م از می  •
مخصــوص  وزن  بیشــترین  پــوزوالن  افزودنــی 
ــث  ــد و باع ــی ده ــان م ــم را نش ــک ماکزیم خش
مــی شــود. مکانیکــی خــاک  بهبــود خصوصیــات 

ــا مالحظــه نمودارهــای آزمایــش تراکــم در  ب  •
درصدهــای متفــاوت مشــخص مــی گــردد کــه ماده 
افزودنــی پــوزوالن نســبت بــه بقیــه مــاده افزودنــی 
دارای وزن مخصــوص بیشــتر مــی باشــد و درصــد 
حــدود 10% بیشــترین مقــدار وزن مخصــوص 
خشــک ماکزیمــم و کمتریــن مقــدار رطوبــت بهینه 

ــد. ــی ده را حاصــل م
از میــان مــواد افزودنــی، پــوزوالن رفتــار تنش   •
ــد و  ــی ده ــان م ــود نش ــری را از خ ــش بهت و کرن

در ســن 7 روزه بیــش از 80 درصــد مقاومــت 
ــزودن  ــا اف ــا ب ــی آورد. ام ــت م ــه دس ــود را ب خ
ــی خــاک  ــار مقاومت ــوزوالن رفت ــه پ نانوســیلیس ب
بــه شــدت کاهــش پیــدا مــی کنــد. همچنیــن بــا 
افــزودن میکروســیلیس بــه همــراه نانوســیلیس بــه 
ــا افزایــش درصــد و زمــان پارامتــر  خــاک مــارن ب

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــاک افزای ــی خ مقاومت
ــی  ــاده افزودن ــد م ــن و درص ــش س ــا افزای ب  •
در مخلــوط خــاک مــارن بــا میکروســیلیس و 
ــت  ــوزوالن مقاوم ــی پ ــاده افزودن نانوســیلیس  و م
برشــی و ســختی خــاک  افزایــش پیــدا مــی کنــد و 
ــود. ــی ش ــاک م ــری در خ ــکل پذی ــش ش ــث کاه باع

بحث و نتیجه گیری :

ــا نتایــج  ــه مقایســه نتایــج ایــن تحقیــق ب ــا توجــه ب ب
 2019.bahadori et al ــط ــه توس ــام گرفت ــق انج تحقی
ــق از  ــن تحقی ــه در ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت م
لحــاظ افزایــش مقاومــت فشــاری خــاک، کاهــش 
شــکل پذیــری خــاک، بهبــود مقاومــت برشــی خــاک و 
ســایر خصوصیــات خــاک، 10 درصــد پــوزوالن بهترین 
ــا در  ــای 5 و 15 دارد ام ــه درصده نتیجــه را نســبت ب
تحقیــق انجــام گرفتــه توســط bahadori et al.2019 از 
لحــاظ افزایــش مقاومــت فشــاری خــاک، کاهش شــکل 
پذیــری خــاک، بهبــود مقاومــت برشــی خــاک و ســایر 
خصوصیــات خــاک، 5 درصــد پــوزوالن بهتریــن نتیجــه 
ــت، از  ــته اس ــای 10 و 15 داش ــه درصده ــبت ب را نس
تفــاوت نتایــج ایــن دو تحقیــق مــی تــوان به تفــاوت در 
میــزان درصــد عناصــر موجــود در خــاک مــارن مــورد 
مطالعــه کــه توســط انالیــز XRF بررســی شــده اســت 
ــودن  ــاال ب ــه ب ــوان ب ــی ت ــن م ــرد و همچنی ــاره ک اش
حــد روانــی و حدخمیــری در پــوزوالن مــورد تحقیــق 

ــرد. ــاره ک bahadori et al.2019 اش

همچنیــن بــا توجــه بــه مقایســه نتایــج ایــن تحقیــق 
 mirzababaei بــا نتایــج تحقیــق انجــام گرفتــه توســط
ــوان نتیجــه گرفــت کــه در ایــن  et al.2021  مــی ت
ــا  ــر و ب ــای باالت ــد ه ــیلیس در درص ــق نانوس تحقی
ــر روی  ــت را ب ــن نتیجــه تثبی ــان بهتری گذشــت زم
خــاک مــارن دارد. همچنیــن در نتایــج صــورت 
گرفتــه در تحقیــق حاضــر کــه ترکیــب نانوســیلیس 
بــا پــوزوالن و ترکیــب نانوســیلیس با میکروســیلیس 
صــورت گرفتــه اســت، بهتریــن نتیجــه را در ترکیــب 
نانوســیلیس بــا میکروســیلیس داشــتیم کــه هماننــد 
 mirzababaei et توســط  گرفتــه  انجــام  تحقیــق 
ــان  ــت زم ــر و باگذش ــای باالت al.2021  در درصده
بیشــتر تاثیــر نانــو ســیلیس در تثبیــت خــاک مــارن 
پررنگتــر میشــود، پــس مــی تــوان از ایــن دو تحقیــق 
ــان  ــر زم ــیلیس پارامت ــه در نانوس ــت ک ــه گرف نتیج
ــر  مطــرح مــی باشــد و افزایــش زمــان بیشــترین تاثی
ــوان تثبیــت کننــده دارد. ــه عن ــر روی نانوســیلیس ب را ب


