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بررسی آماری و آزمايشگاهی بهسازی يک خاک رسی با استفاده از افزودنی شيميايی
7

امين قاسمی ،*1امين سلطانی ،2علی رئيسی استبرق ،1محمدحسين اميد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .4استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
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چکيده
در اين تحقیق اثر يک ماده شیمیايی افزودنی با نام تجاری  CBRPLUSدر بهسازی يک خاک رسی جنگلی مورد بررسی
قرار گرفت .آزمايشهای آزمايشگاهی شامل حدود آتربرگ ،تراکم استاندارد( CBR ،نسبت باربری کالیفرنیا) ،تورم آزاد و
فشار تورمی روی نمونه خاک طبیعی و خاک حاوی درصدهای وزنی مختلف از ماده افزودنی صورت پذيرفت .نتايج نشان
داد که افزودن ماده مذکور بیش از  5/50%به خاک موجب تغییرات قابل مالحظهای در خواص فیزيکی و مکانیکی خاک
بهسازی شده شامل کاهش حداقل  %6در حد روانی %9 ،در اندکس خمیری %27 ،در تورم و  %40در فشار تورمی میشود
و نیز موجب افزايش حداقل  %03در ظرفیت باربری خاک میگردد ،بطوريکه اين بهبود خواص تابعی از درصد وزنی ماده
 CBRPLUSمیباشد .عالوه بر آن نتايج آزمايشگاهی مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت و معادالت رگرسیونی
چندگانه مناسب جهت مدلسازی و پیشبینی منحنیهای  ،CBRتورم آزاد و فشار تورمی با دقت مناسب و به صورت
تابعی از درصد وزنی ماده  ، CBRPLUSنشانه خمیری و وزن واحد حجم خشک ماکزيمم خاک بهسازی شده ارائه و به
تحلیل حساسیت متغیرهای مؤثر در مقدار  ،CBRتورم آزاد نهايی و فشار تورمی پرداخته شد.
واژههای کليدی :بهسازی خاک ،ظرفیت باربری ،تورم آزاد ،فشار تورمی ،مدلهای رگرسیونی

مقدمه

1

خاکهای رسی معموالً دارای مقاومت و ظرفیت باربری کم،
تراکمپذيری و قدرت تورمی باال میباشند .اين امر موجب می-
گردد که استفاده از آنها در پروژههای عمرانی از جمله احداث
جاده محدود گردد .در جنگلهای شمال ايران اين خاک رسی
به وفور يافت می شود ،لذا احداث جادههای جنگلی در آن
نواحی با محدوديت زياد روبرو میگردد .از طرفی انتقال خاک
مناسب از مکانهای ديگر به اين مناطق ممکن است به علت
هزينه زياد و مسائل اقتصادی مقرون به صرفه نباشد .بنابراين
بهسازی خاک در محل امری ضروری به نظر میرسد.
بهسازی خاکهای رسی معموالً به روشهای مکانیکی و
شیمیايی صورت میپذيرد .روشهای شیمیايی به دو گروه
متعارف و غیرمتعارف تقسیم میگردد .گروه متعارف شامل مواد
افزودنی مانند سیمان ،آهک و خاکستر بادی ( )Flyashمیباشد
که با درصدهای وزنی مختلف به خاک اضافه و با آن مخلوط
میگردد .اين مواد افزودنی با ايجاد يکسری واکنشهای
* نويسنده مسئولamin_ghassemi@ut.ac.ir :

شیمیايی در توده خاک موجب بهسازی آن میشوند .مهندسین
شیمی اخیراً به اين نتیجه رسیدهاند که افزودن مواد شیمیايی
ديگری مانند رزين ،پلیمرها و نانوپلیمرها نیز موجب بهسازی
خواص خاک رسی میگردد که تحت عنوان روشهای شیمیايی
غیرمتعارف شناخته میشوند .آنها معتقدند که روش
غیرمتعارف نسبت به روش اول هم اقتصادی است و هم بازده
خوبی در بهسازی خاک دارا میباشد .استفاده از روشهای
اصالح و تثبیت شیمیايی جديد (پلیمرها و نانوپلیمرها) در
مهندسی عمران و ساختمان بسیار متداول است ( Aydin et al.,
 )2001( Savage .)2010گزارش نمود که مواد پلیمری اثر قابل
توجهی در بهسازی خاکهای رسی جنگلی دارند.
پژوهشگران مختلف از جمله Hu et ،)1991( Jones et al.
 )2010( Estabragh et al. ،)2010( Aydin et al. ،)2007( al.و

 )2010( Shirsavkar and Koranneبا انجام آزمايشهای مختلف
دريافتند که افزودنیهای شیمیايی مانند سیمان ،آهک ،چسب
اپوکس CBRPLUS ،و اکريلیک رزين به خاک رس موجب
افزايش ظرفیت باربری خاک ،کاهش پتانسیل تورمی و بهبود
خواص مکانیکی آن خصوصاً مقاومت میگردد.
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ماده شیمیايی  CBRPLUSکه تحت عنوان ماده تثبیت-
کننده يونی هم نام برده میشود ،يکی از مواد پلیمری جهت
بهسازی خاک رسی میباشد ،استفاده از اين محصول در احداث
و ارتقاء جاده ،بازسازی جادههای خراب و تعمیر و نگهداری
جاده های بدون پوشش آسفالت توصیه شده است ( Abadjieva,
 .)2001محققینی مانند Inyang et al. ،)2005( Al‐Bahar
( )2010( Kavak et al. ،)2009( Liu et al. ،)2007و Moayed

 )2012( and Allahyariاز ماده شیمیايی  CBRPLUSو
مشتقات مربوط به آن در بهسازی خاک جهت اجرای پروژههای
عمرانی مانند جادهسازی و غیره استفاده نمودند ،آنها بر اساس
نتايج حاصل اعالم نمودند که ماده مذکور قدرت کافی در
بهسازی خاک را دارا است .بررسی منابع موجود نشان میدهد
تحقیق در خصوص اثر ماده  CBRPLUSدر عملکرد بهسازی
خاک محدود میباشد و از طرفی تا کنون هیچگونه تجزيه و
تحلیل آماری نیز در اين خصوص انجام نیافته است .فرضیه اين
پژوهش بر اين اساس است که افزودن ماده  CBRPLUSبه
خاک رسی تنها بر میزان ظرفیت باربری خاک مؤثر نبوده و بر
خاصیت تورمپذيری ،خواص تراکمی و نیز حدود آتربرگ خاک
نیز تأثیرگذار میباشد ،با توجه به اهمیت اين خصوصیات
فیزيکی و مکانیکی خاک بايد صحت اين ادعا و میزان آن بررسی
شود .بنابراين هدف از اين کار تحقیقاتی بررسی اثر ماده
شیمیايی  CBRPLUSدر بهسازی يک خاک رسی با
پالستیسیته باال است .با اختالط درصدهای مختلف اين ماده با
خاک و انجام آزمايشهای گوناگون مانند حدود آتربرگ ،تراکم
استاندارد( CBR ،نسبت باربری کالیفرنیا) ،تورم آزاد و فشار
تورمی روی خاک طبیعی و خاک حاوی درصدهای وزنی مختلف
ماده  CBRPLUSاثر آن در بهسازی خاک رسی مورد بررسی
قرار گرفت .عالوه بر آن مدلهای رگرسیونی مناسب جهت
پیشبینی و تعیین منحنی  ،CBRمیزان  CBRنهايی ،منحنی
تورم آزاد ،میزان تورم آزاد نهايی ،منحنی فشار تورمی و فشار
تورمی با همبستگی باال و خطای قابل قبول به صورت تابعی از
پارامترهای تأثیرگذار (درصد وزنی ماده تثبیتکننده و
خصوصیات خمیری و تراکمی خاک تثبیت شده) ارائه گرديد و
مورد بحث قرار گرفت.

مواد و روشها
خاک استفاده شده

خاک مورد استفاده در پژوهش حاضر از حاشیه جاده فرعی سه
کیلومتری واقع در سری نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در نوشهر تهیه گرديد

که مشخصات فیزيکی و مکانیکی آن در جدول ( )1آورده شده
است .مطابق طبقهبندی يونیفايد ،خاک از نوع رس با
پالستیسیته باال ( )CHمیباشد .با توجه به حدود آتربرگ بدست
آمده برای خاک مورد استفاده ،کانی غالب خاک از طريق جدول
ارائه شده توسط  )1949( Whiteاز نوع ايلیت تعیین شد .نتايج
آزمايش تراکم استاندارد نشان داد که وزن واحد حجم خشک
حداکثر و رطوبت بهینه به ترتیب برابر  13/29کیلو نیوتن بر
مترمکعب و  %28میباشد .همچنین  pHو  ECخاک نیز اندازه-
گیری شد که مقادير آنها به ترتیب برابر  7/4و  5/4میلیموس
بر سانتیمتر میباشد.
جدول  -1مشخصات فيزيکی و مکانيکی خاک مورد استفاده
مقدار

مشخصه

استاندارد

وزن مخصوص نسبی دانههای جامد
()Gs

ASTM-D-854

2/80

سیلت و رس ()%( )F200
درصد ماده آلی ()%( )OC

ASTM-D-422

60
1/33

رطوبت طبیعی ()%( )ωn

7

حد روانی ()%( )LL
حد خمیری ()%( )PL
نشانه خمیری ()%( )PI

ASTM-D-4318

89/16
30
04/16

درصد تورم آزاد ()%( )S

ASTM-D-4546

22/9

طبقهبندی متحد ()USCS

ASTM-D-2487

CH

درصد رطوبت بهینه ()%( )ωopt.
وزن واحد حجم خشک حداکثر ()γdmax
()kN/m3

ASTM-D-698

28
13/29

آب

آب مورد استفاده از نوع شرب و عاری از آلودگی و مواد آلی مضر
انتخاب گرديد که مقادير اسیديته ( ،)pHهدايت الکتريکی
( ،)ECغلظت يون کلر ( )Cl-و غلظت يونهای کلسیم و منیزيم
( )Ca2+-Mg2+به ترتیب برابر  1/2 ،7/76دسیزيمنس بر متر،
 1/7و  9/4میلیاکیواالنت بر لیتر اندازهگیری گرديد.
تثبيتکننده يونی CBRPLUS

ماده شیمیايی مورد استفاده در اين تحقیق تحت نام تجاری
 CBRPLUS/CON-AIDشناخته میشود .اين ماده يک نوع
روغن سولفوئیدی گیاهی يا معدنی ترکیب يافته با اسید
سولفوريک میباشد که محلول در آب نیز میباشد .نام شیمیايی
آن مشتقات اسید سولفوريک با فرمول شیمیايی  R-SO3Hکه R
نشاندهنده هیدروکربن است (.)CON-AID (Pty) Ltd, 1998
مشخصات فیزيکی و مکانیکی آن بر اساس اطالعات تولید کننده
در جدول ( )2ارائه شده است .يکی از مزايای اين ماده شامل
استفاده از حجم کم آن در بهسازی خاک در مقايسه با ساير
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مواد شیمیايی افزودنی است .استفاده از  CBRPLUSباعث
کاهش مصرف شن برای روسازی جادههای بدون پوشش
آسفالت ،کاهش هزينههای ساخت و ساز و احداث جادههای
جديد ،کاهش هزينههای تعمیر و نگهداری جاده به دلیل عواملی
مانند کاهش اثر آبشدن يخ در بهار میشود که اين خواص
موجب میگردد که استفاده از اين ماده هزينه اقتصادی بهسازی
خاک را در مقايسه با ساير مواد کاهش دهد ( Abadjieva,
 .)2001به عالوه ارزيابی زيستمحیطی اين ماده در دانشگاه
بريتیش کلمبیا انجام شدهاست و مطابق با اعالم تولید کننده،
اين ماده به دلیل حل شدن در آب و ساير مواد آلی بدون باقی-
ماندن ذرات جامد ،بدون بو بودن ،غیر سمی بودن ،آبدوست
بودن ،عدم خورندگی ،عدم اشتعالپذيری ،عدم آلودهکنندگی
آب ،عدم تأثیرپذيری در مقابل تابش اشعه فرابنفش و عمر مفید
نامحدود ،فاقد هرگونه خطر برای محیطزيست و کاربردوست
میباشد ( .)CON-AID (Pty) Ltd, 1998درصد وزنی مورد
استفاده جهت بهسازی خاک  5/57 ،5/50 ،5/53 ،5/5596و
 5/59میباشد.
جدول  -2مشخصات فيزيکی و مکانيکی ماده تثبيتکننده يونی مورد
استفاده

مشخصه

مقدار

وزن مخصوص نسبی ()Gs
حالت فیزيکی
رنگ
فشار بخار ()mmHg
اسیديته ()pH
o
نقطه انجماد () C
نقطه جوش ()oC
حاللیت در آب

1/50
سیال لزج
قهوهای تیره مايل به سرخ
25
3/1
> -15
155
محلول

روش آزمايش و تهيه نمونه

آزمايشهای برنامهريزی شده جهت انجام اين مطالعه شامل
تعیین حدود آتربرگ ،تراکم استاندارد ،CBR ،تورم آزاد و فشار
تورمی برای خاک معمولی و خاک اختالط يافته با درصدهای
مختلف ( 5/57 ،5/50 ،5/53 ،5/5596و  5/59درصد)
 CBRPLUSمیباشد .کلیه اين آزمايشها مطابق استاندارد
 ASTMصورت پذيرفت .جهت انجام آزمايشهای تورم آزاد و
فشار تورمی احتیاج به تهیه نمونه مناسب برای خاک معمولی و
خاک اختالط يافته با ماده شیمیايی افزودنی بود .لذا با استفاده
از منحنی تراکمی حاصل از آزمايش تراکم برای آنها اقدام به
ساخت نمونه گرديد .رطوبت اولیه خاک معمولی يا اختالط يافته
با ماده شیمیايی به رطوبت بهینه حاصل از آزمايش تراکم
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مربوطه رسانده شد .اين عمل با افزودن درصد معینی آب به
خاک و انجام عمل اختالط و سپس نگهداری در يک کیسه
پالستیکی مسدود شده به مدت  24ساعت جهت توزيع
يکنواخت رطوبت انجام گرديد .خاک آماده شده در يک قالب
مخصوص که از سه قسمت تشکیل شده بود و ابعاد قسمت
میانی آن مشابه قالب دستگاه تحکیم معمولی بود ،با روش
استاتیکی متراکم گرديد .تراکم خاک در سه اليه و بوسیله يک
دستگاه بارگذاری با سرعت  1/0میلیمتر بر دقیقه انجام شد.
فشار وارده به هر اليه طوری محاسبه شده بود که وزن واحد
حجم خشک خاک معادل وزن واحد حجم خشک ماکزيمم
منحنی تراکمی مربوطه گردد .استاندارد خاصی جهت روش
استاتیکی وجود ندارد ،لذا روش بکار برده شده توسط
 )2012( Estabragh et al.مورد استفاده قرار گرفت .در اين
تحقیق آزمايشها در سه تکرار انجام شد و میانگین آنها به
عنوان نتیجه نهايی در نظر گرفته شد.

نتايج و بحث
نتايج آزمايشگاهی

شکل ( )1نشان دهنده تغییرات حدود آتربرگ برای خاک
طبیعی و خاک اختالط يافته به ازای درصدهای وزنی مختلف
ماده تثبیتکننده ( )CBRPLUSمیباشد .همانطور که در شکل
( )1نیز مشخص است افزودن ماده تثبیتکننده به خاک در
درصدهای کمتر از  5/50%از ماده افزودنی تغییر قابل مالحظه-
ای در حدود آتربرگ ايجاد نمیکند اما در درصدهای بیشتر از
 5/50%اين تغییرات قابل مالحظه است بطوريکه سبب کاهش
حد روانی ( )LLو خمیری ( )PLو در نتیجه کاهش نمايه
خمیری ( )PIمیگردد که با نتايج محققینی از جمله
 )2010( Shirsavkar and Koranne ،)2001( Abadjievaو

 )2012(Aliهمخوانی دارد .به عنوان نمونه حد روانی و حد
خمیری در خاک طبیعی به ترتیب برابر با  89/2%و  %30می
باشد که با افزودن  5/59درصد وزنی ماده  CBRPLUSبه
ترتیب به مقادير  69/0%و  32/06%کاهش يافته است.
نتايج آزمايش تراکم برای خاک طبیعی و خاک اختالط
يافته در جدول ( )3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود افزودن ماده تثبیتکننده به خاک موجب افزايش وزن
واحد حجم خشک حداکثر خاک و کاهش درصد رطوبت بهینه
گرديده است که با نتايج تحقیقاتی ،)2001( Abadjieva
 )2010( Shirsavkar and Koranneو  )2012(Aliمطابقت دارد.
نتايج آزمايش  CBRبرای خاک طبیعی و خاک اختالط
يافته در شکل ( )2نشان داده شده است .همانطور که مشخص
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است افزودن ماده تثبیتکننده به خاک موجب افزايش قدرت
باربری خاک (افزايش  )CBRشده است که با نتايج تحقیقاتی

نمودار تغییرات آن در برابر درصد وزنی ماده تثبیتکننده در
شکل ( )3نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود
در تمامی حاالت مقدار  CBRمحاسبه شده در میزان نفوذ 2/04
میلیمتر همواره بیشتر از مقدار  CBRمحاسبه شده در میزان
نفوذ  0/58میلیمتر میباشد .در نتیجه مقدار  CBRبرای
درصدهای مختلف ماده تثبیتکننده برابر با نتايج حاصله از
مقدار نفوذ  2/04میلیمتر میباشد.

شکل  -1تغييرات حدود آتربرگ به ازای درصدهای وزنی مختلف ماده

شکل  -1تغييرات ميزان  CBRدر نفوذهای مورد نظر به ازای درصدهای

تثبيتکننده

وزنی مختلف ماده تثبيتکننده

جدول  -1نتايج مربوط به آزمايش تراکم

در شکل ( )4نتايج آزمايش تورم آزاد برای خاک طبیعی و
خاک با درصدهای مختلف اختالط يافته نشان داده شده است.
در شکل (-4الف) منحنی تورم آزاد و در شکل (-4ب) تغییرات
تورم آزاد نهايی به ازای میزان ماده تثبیتکننده افزوده شده
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،افزودن ماده
تثبیتکننده يونی باعث کاهش پتانسیل تورمی خاک میگردد
که با نتايج تحقیقاتی  )1995( Scholenمطابقت دارد .به عنوان
مثال میزان تورم آزاد نهايی در خاک طبیعی برابر با 17/20%
میباشد که با افزودن  5/59درصد وزنی از ماده  CBRPLUSبه
مقدار  6/8%کاهش يافته است.
در شکل ( )0نتايج آزمايش فشار تورمی برای خاک
طبیعی و خاک با درصدهای مختلف اختالط يافته نشان داده
شده است .در شکل (-0الف) منحنی فشار تورمی و در شکل
(-0ب) تغییرات میزان فشار تورمی به ازای میزان ماده تثبیت-
کننده افزوده شده نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،افزودن ماده تثبیتکننده يونی باعث کاهش فشار
تورمی خاک میگردد که با نتايج تحقیقاتی )1995( Scholen
مطابقت دارد .به عنوان نمونه میزان فشار تورمی در خاک
طبیعی برابر با  340کیلوپاسکال میباشد که پس از افزودن
 5/57درصد وزنی ماده  CBRPLUSبه خاک ،مقدار آن به
 144/0کیلوپاسکال کاهش يافته است.

 )2010( Aydin et al. ،)2001( Abadjievaو Shirsavkar and

 )2010( Koranneمطابقت دارد .به عنوان مثال مقدار نیروی
مورد نیاز برای میزان نفوذ  2/04میلیمتر در خاک طبیعی برابر
با  2/4کیلونیوتن میباشد که در اثر افزودن  5/50درصد وزنی
ماده  CBRPLUSبه خاک ،مقدار نیروی مورد نیاز به مقدار
 3/67کیلونیوتن افزايش يافته است.

درصد ماده
CBRPLUS

(

⁄

)

()%

1

11/29

21

1/1190

11/51

24

1/11

11/01

20

1/15

11/15

25

1/14

17/15

21

1/19

17/01

21/5

شکل  -2منحنی  CBRبه ازای درصدهای وزنی مختلف ماده تثبيتکننده

با توجه به نتايج آزمايشگاهی ،مقادير  CBRبرای هريک از
درصدهای مختلف ماده تثبیتکننده در میزان نفوذهای 2/04
میلیمتر ( 5/1اينچ) و  0/58میلیمتر ( 5/2اينچ) بدست آمد که
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شکل ( -7الف) منحنی تورم آزاد و (ب) مقايسه ميزان تورم آزاد نهايی به
ازای درصدهای وزنی مختلف ماده تثبيتکننده

شکل ( -5الف) منحنی فشار تورمی و (ب) مقايسه ميزان فشار تورمی به
ازای درصدهای وزنی مختلف ماده تثبيتکننده

نتايج آزمايشهای صورت پذيرفته روی نمونهی خاک
طبیعی و خاک اختالط يافته با ماده  CBRPLUSنشان داد که
افزودن اين ماده به خاک رسی مورد آزمايش موجب کاهش
حدود آتربرگ ،افزايش وزن واحد حجم خشک حداکثر و کاهش
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رطوبت بهینه (آزمايش تراکم) ،کاهش پتانسیل تورم و فشار
تورمی و نیز باعث افزايش  CBRمیگردد که بهسازی خاک را
موجب میگردد .علت اين تغییرات حادث شده بر اثر افزودن
ماده شیمیايی مذکور را میتوان در ارتباط با ساختار خاک رس
بررسی نمود .سطوح ذرات رس در حالت خشک يا مرطوب
حامل بار منفی است که موجب جذب کاتیونها (يونها با بار
مثبت) جهت تعادلسازی بار الکتريکی میگردد .عالوه بر آن
اطراف ذرات رس نیز ممکن است امالح حاوی کاتیون و آنیون
باشد .افزودن آب موجب محلول شدن کاتیونها و آنیونهای
مذکور میگردد که غلظت کاتیونهای محلول در اطراف رس
زياد است و با فاصله گرفتن از ذره رس غلظت آن کاهش ولیکن
غلظت آنیون افزايش میيابد .معموالً اين اليه آب که حاوی
کاتیون و آنیون است تحت عنوان اليه مضاعف نامیده میشود.
افزايش و کاهش ضخامت اليه مضاعف موجب پیدايش
ساختمانهای مختلفی در توده خاک میگردد ،بطوريکه افزايش
آن موجب ساختمان پراکنده و کاهش آن ساختمان بهم پیوسته
را ايجاد مینمايد .عوامل متعددی در تغییر ضخامت اليه مضاعف
مؤثر است ،از جمله ثابت دیالکتريک که کاهش اين ضريب
موجب کاهش ضخامت اليه مضاعف میگردد و ساختمان خاک
بهم پیوسته میشود .بنابراين افزودن ماده  CBRPLUSموجب
میگردد که ضريب دیالکتريک نسبت به آب معمولی کاهش و
اين امر موجب کاهش ضخامت اليه مضاعف میگردد و
ساختمان خاک به سمت بهم پیوسته شدن تمايل پیدا میکند،
بطوريکه ذرات بهم متصل میگردند و اين اتصال موجب تشکیل
ذرات بزرگتر میشود که باعث کاهش سطح ويژه میگردد.
کاهش سطح ويژه موجب میگردد که پتانسیل جذب آب به
وسیله ذرات کاهش يابد که باعث کاهش حدود آتربرگ میشود.
همچنین اين امر موجب کاهش پتانسیل تورمی و در نتیجه
فشار تورمی میشود .تشکیل ذرات دانهای که از بهم چسبیدن
ذرات بسیار ريز حادث میگردد باعث افزايش وزن واحد حجم
خشک حداکثر و کاهش رطوبت بهینه میگردد که نتايج
آزمايشهای تراکم انجام شده آن را تائید میکند .از طرف ديگر
ايجاد ساختمان بهم پیوسته موجب میگردد که اصطکاک بین
ذرات افزايش يابد که اين امر در افزايش مقاومت و ظرفیت
باربری خاک مؤثر است ( ،)Fairbrother, 2011بطوريکه نتايج
 CBRدر مقايسه با خاک معمولی آن را نشان میدهد .نتايج
همچنین نشان داد که افزايش درصد وزنی ماده CBBRPLUS
به خاک باعث تغییر بیشتر پارامترهای مورد بررسی میگردد که
اين امر نشان میدهد که افزودن بیشتر اين ماده باعث کاهش
بیشتر ضريب دیالکتريک و کاهش بیشتر ضخامت اليه مضاعف
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میگردد .کاهش بیشتر ضخامت اين اليه موجب بهم پیوسته
شدن بیشتر ذرات و به عبارتی چسبیدن ذرات بیشتری به
يکديگر و افزايش بیشتر اصطکاک بین ذرات و در نتیجه بهبود
بیشتر خواص خاک میگردد.
تحليل آماری
معرفی و توسعه مدل

با توجه به قابلیتهای کاربردی تحلیل رگرسیونی به عنوان يک
ابزار آماری همراه با پشتوانه تحلیلی-رياضی ،اين ابزار يکی از
متداولترين روشهای مدلسازی داده مبنا ( Data driven
 )modelingجهت ايجاد و توصیف ارتباط بین دو يا چند متغیر
دخیل در يک پديده محسوب میگردد (.)Soltani et al., 2014
محققین بسیاری با استفاده از روشهای رگرسیونی به
مدلسازی و بررسی رفتار خاکهای بهسازی شده با الیاف
مصنوعی و افزودنیهای شیمیايی پرداختهاند که از جمله آنها
میتوان به ،)1999( Abdullah et al. ،)1996( Ranjan et al.
 )2008( Sivakumar babu and Vasudevanو )2012( Ahmed

اشاره نمود ،لیکن تحقیقات در اين زمینه محدود بوده و بیشتر
شامل مدلسازی منحنی تورم آزاد و پارامترهای مقاومتی خاک
میگردد .در پژوهش حاضر با بررسی معادالت مختلف و مقايسه
نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهی نهايتاً جهت پیشبینی و
تعیین منحنیهای  ،CBRتورم آزاد و فشار تورمی از مدلهای
رگرسیونی چندگانه مناسب استفاده گرديد.
جهت بررسی صحت و دقت مدل رگرسیونی پیشنهادی از
دو شاخص آماری ضريب تعیین ( )CODو خطای جذر میانگین
مربعات نرمال ( )RMSENاستفاده گرديد .جهت محاسبه خطای
جذر میانگین مربعات نرمال از رابطه ( )1به شرح زير استفاده
گرديد:
RMSE


(رابطﮤ )1

 X im 

(

) و يک خط راست ( )CLبه وجود آمده است و شکل

عمومی آن به شرح زير میباشد استفاده گرديد:

cL  (a  bc) L
(رابطﮥ )2
bL
که در آن  Fنیرو ( L ،)kNمیزان نفوذ ( b ،a ،)mmو c
ضرايب رگرسیون (ضرايب معادله  )CBRمیباشند.
ضرايب رگرسیون يا ضرايب معادله  b ،a( CBRو  )cدر
رابطه ( )2خود تابعی از ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی خاک و
ماده تثبیت کننده در نظر گرفته شدند ،به طوری که برای
تعیین آنها از مدلهای رگرسیونی چندگانه مجزا بر اساس
درصد وزنی ماده تثبیت کننده و نشانه خمیری استفاده گرديد.
چندجملهایهای مورد استفاده جهت تعیین ضريب رگرسیون a
دو متغیره و از نوع درجه يک و ساير ضرايب رگرسیون ( bو )c
يک متغیره و از نوع درجه يک انتخاب گرديد که شکل عمومی
آنها به شرح زير میباشد:
2

F

(رابطﮥ )3

a  9.1669C CBR  0.1157PI  8.8472

(رابطﮥ )4

b  0.018PI  0.4309

(رابطﮥ )0

c  -0.0117PI  0.7802

که در آنها  b ،aو  cضرايب رگرسیون (ضرايب معادله
 PI ،)CBRنشانه خمیری ( )%و  CCBRدرصد وزنی ماده تثبیت-
کننده ( )%میباشد.
جهت تخمین میزان  CBRبا توجه به تعريف آن ،با قرار
دادن میزان نفوذ ( )Lبرابر با  2/04و  0/58میلیمتر در رابطه
( ،)2مقدار  CBRاز رابطه ( )6به شرح زير بدست میآيد.
(رابطﮥ )6

5.08a
 2.54a

Max
;  2.54c
 5.08c
b  2.54
b  5.08

  100
CBR 
Fs

n

io

n
 100
 X MINO

 X
i 1

X MAXO

(%) RMSE N 

که در آن  RMSENخطای جذر میانگین مربعات نرمال
شده ( RMSE ،)%خطای جذر میانگین مربعات Xio ،داده
مشاهده شده (آزمايشگاهی) Xim ،داده پیشبینی شده (مدل)n ،
تعداد دادهها XMAXO ،داده حداکثر مشاهده شده (آزمايشگاهی)
و  XMINOداده حداقل مشاهده شده (آزمايشگاهی) میباشد.
منحنی CBR

در اين کار تحقیقاتی جهت پیشبینی و تعیین منحنی  CBRاز
يک مدل رگرسیونی چندگانه که از ترکیب يک تابع هموگرافیک

که در آن  CBRمیزان  CBRحاصله ( )%و  Fsمقدار نیروی
ذکر شده برای مقدار نفوذ مورد نظر در جدول استاندارد CBR
برای مصالح استاندارد است.
منحنی تورم آزاد

در اين کار تحقیقاتی جهت پیشبینی و تعیین منحنی تورم آزاد
برای خاک طبیعی و خاک بهسازی شده با ماده تثبیت کننده
يونی  CBRPLUSاز يک مدل رگرسیونی چندگانه غیرخطی با
نام معادله چپمن سه پارامتری (از نوع تابع سیگموئیدی)
استفاده گرديد .شکل عمومی معادله پیشنهادی به شرح زير
میباشد:
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(رابطﮥ )7

(%)S  a  (1  e bt ) c
b ،a

که در آن  Sمیزان تورم آزاد ( t ،)%زمان تورم ( )hrو
و  cضرايب رگرسیون (ضرايب معادله تورم) میباشند.
الزم به ذکر است که ضرايب رگرسیون ( b ،aو  )cخود
تابعی از ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی خاک و ماده تثبیت
کننده در نظر گرفته شد ،به طوری که برای تعیین آنها از
مدلهای رگرسیونی چندگانه مجزا بر اساس درصد وزنی ماده
تثبیت کننده و وزن واحد حجم خشک حداکثر حاصل از
منحنی تراکم استفاده گرديد .چندجملهایهای مورد استفاده
جهت تعیین ضريب رگرسیون  aدو متغیره و از نوع درجه يک و
ساير ضرايب رگرسیون ( bو  )cيک متغیره و از نوع درجه يک
انتخاب گرديد که شکل عمومی آنها به شرح زير میباشد:
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مدلهای رگرسیونی چندگانه مجزا بر اساس درصد وزنی ماده
تثبیت کننده و وزن واحد حجم خشک حداکثر استفاده گرديد.
چندجملهایهای مورد استفاده جهت تعیین ضريب رگرسیون a
دو متغیره و از نوع درجه يک و ضريب رگرسیون  bيک متغیره و
از نوع درجه يک انتخاب گرديد که شکل عمومی آنها به شرح
زير میباشد:
(رابطﮥ )13

a  0.775C CBR  0.1124 d  1.4517

(رابطﮥ )14

b  -4.2046 d  71.6955

جهت تخمین میزان فشار تورمی بر اساس رابطه
پیشنهادی ( )12تنها کافی است پس از محاسبه ضرايب معادله
تورم ( aو  )bمیزان تورم ( )Spبرابر صفر در نظر گرفته شود .در
نتیجه جهت تعیین میزان فشار تورمی میتوان از رابطه ( )10به
شرح زير استفاده کرد:

(رابطﮥ )8

a  -68.1297C CBR  3.1257 d  58.344

(رابطﮥ)9

b  -0.4228 d  6.195

(رابطﮥ )10

(رابطﮥ )15

c  -0.5825 d  0.0711

که در آن  Psمیزان فشار تورمی ( )kPaمیباشد.
معادالت ارائه شده جهت مدلسازی ( 2الی  )10از دقت و
صحت بسیار باال برخوردار بوده به طوری که نتايج پیشبینی
شده توسط آنها در برابر نتايج مشاهده شده (آزمايشگاهی) از
همبستگی بسیار بااليی برخوردار میباشند .در جدول ( )4نتايج
حاصل از بررسی صحت و دقت مدلهای رگرسیونی ارائه شده
درج شده است.

وزن واحد حجم خشک حداکثر خاک

که در آنها
(  ) ⁄میباشد.
جهت تخمین میزان تورم آزاد نهايی بر اساس رابطه
پیشنهادی ( ) 7تنها کافی است پس از محاسبه ضرايب معادله
تورم ( b ،aو  )cمقدار زمان تورم نهايی در رابطه ( )7قرار گیرد.
در اين کار تحقیقاتی زمان تورم نهايی برای کلیه نمونههای
آزمايشی معادل  205ساعت اندازهگیری گرديد .در نتیجه جهت
تعیین میزان تورم آزاد نهايی میتوان از رابطه ( )11به شرح زير
استفاده کرد:
(رابطﮥ )11

(%)S F  a  (1  e b250 ) c

که در آن  SFمیزان تورم آزاد نهايی ( )%میباشد.
فشار تورمی

جهت پیشبینی و تعیین منحنی فشار تورمی برای خاک طبیعی
و خاک بهسازی شده با ماده تثبیت کننده يونی  CBRPLUSاز
يک مدل رگرسیونی چند متغیره خطی استفاده گرديد .شکل
عمومی معادله پیشنهادی به شرح زير میباشد:
(رابطﮥ )12

(%)S P  aP  b

که در آن  Spمیزان تورم ( P ،)%فشار ( )kPaو  aو
ضرايب رگرسیون (ضرايب معادله فشار تورمی) میباشند.
الزم به ذکر است که ضرايب رگرسیون ( aو  )bخود
تابعی از ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی خاک و ماده تثبیت
کننده در نظر گرفته شد ،به طوری که برای تعیین آنها از
b

b
a

(kPa) Ps  

جدول  -7نتايج مربوط به صحت سنجی مدلهای ارائه شده
COD

()%

()%

2/33
8/72
0/84
2/78
8/10
8/79

98/98
92/72
94/09
99/36
99/19
94/15

مدل

منحنی CBR
منحنی تورم آزاد
منحنی فشار تورمی
CBR
تورم آزاد نهايی
فشار تورمی

به عنوان نمونه در شکل ( )6مقادير پیشبینی شده و
اندازهگیری شده دسته منحنیهای  CBRبرای خاک طبیعی و
خاک تثبیت شده در مقابل يکديگر نشان داده شده است .بعالوه
ضريب تعیین و خطای جذر میانگین مربعات نرمال بر روی
شکل مشخص گرديده است.
همچنین شکل ( )7نشان دهنده تغییرات میزان CBR
(نیروی پیستون به ازای  2/04میلیمتر نفوذ) پیشبینی شده در
مقابل میزان  CBRاندازهگیری شده به ازای درصدهای وزنی
مختلف ماده تثبیت کننده میباشد.
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(رابطﮥ )16

 100 ; i  1, 2, 3, ..., N

W σ X i
Xi σ W
W σ X i
)
σ
i
W

N

 ( X

Sx i (%) 

i 1

که در رابطه فوق:
 : S Xمیزان حساسیت متغیر وابسته نسبت به متغیر
i

مستقل )%( Xi
 : Wمتغیر وابسته و يا معادله رگرسیونی مورد بررسی
 : Wمیانگین قدر مطلق مشتق جزئی متغیر وابسته

Xi

شکل  -0نيروی پيستون پيش بينیشده در مقابل اندازهگيری شده مربوط به
آزمايش CBR

نسبت به متغیر مستقل  Xiبه ازای تمامی دادههای شرکت داده
شده در مدلسازی
σ
 : X iنسبت انحراف معیار متغیر مستقل  Xiبه انحراف
σW

معیار متغیر وابسته
 : Nتعداد متغیرهای مستقل برای مدلسازی
میزان حساسیت متغیرهای مستقل برای هر يک از مدل-
های رگرسیونی ارائه شده مطابق با رابطه ( )16در نمودارهای
دايرهای شکل ( )8نشان داده شده است.

شکل  -4تغييرات ميزان  CBRپيشبينی شده و اندازهگيری شده به ازای
درصدهای مختلف ماده تثبيت کننده

تحليل حساسيت

منظور از اجرای تحلیل حساسیت يک مدل رگرسیونی بررسی
تأثیر متغیرهای مستقل و تغییرات آنها بر میزان متغیر وابسته
است .محققین مختلفی از جمله ،)1996( Ranjan et al.
Khatibi et al. ،)2008( Sivakumar babu and Vasudevan
( )2014و  )2014( Soltani et al.با ارائه روشهای مختلف بر پايه
آزمونهای آماری و يا روشهای تحلیلی به اجرای تحلیل
حساسیت مدلهای رگرسیونی خود در خاکهای مسلح شده
تصادفی پرداختند .در اين تحقیق جهت اجرای تحلیل حساسیت
بر روی مدلهای رگرسیونی ارائه شده از رابطه ( )16به شرح زير
استفاده گرديد:

شکل  -1ميزان حساسيت متغيرهای مستقل در تعيين (الف) عدد ،CBR
(ب) تورم آزاد نهايی و (ج) فشار تورمی

قاسمی و همکاران :بررسی آماری و آزمايشگاهی بهسازی يک خاک ...

در رابطه ( )16عامل  Wبیانگر آهنگ متوسط تغییرات
Xi

متغیر وابسته نسبت به متغیر مستقل است ،لذا منفی بودن اين
عامل برای يک متغیر مستقل به معنای وجود روند نزولی بین
متغیر وابسته و متغیر مستقل مورد بررسی است ،به طوری که
کاهش متغیر مستقل سبب افزايش متغیر وابسته میگردد .در
تحقیق حاضر عامل  Wدر تعیین عدد  CBRبرای متغیر
Xi

مستقل درصد وزنی ماده  CBRPLUSمثبت و برای نشانه
خمیری منفی بدست آمد .همچنین اين عامل هم در تعیین
تورم آزاد نهايی و هم در تعیین فشار تورمی برای هردو متغیر
مستقل درصد وزنی ماده  CBRPLUSو وزن واحد حجم خشک
ماکزيمم منفی بدست آمد .جدا از مثبت يا منفی بودن اين
عامل ،آهنگ اين تغییرات برای هر متغیر مستقل بسته به میزان
حساسیت متغیر وابسته با يکديگر متفاوت است.

نتيجهگيری
در اين کار تحقیقاتی تأثیر افزودن يک تثبیت کننده يونی
( )CBRPLUSبر ظرفیت باربری و پتانسیل تورمی يک خاک
جنگلی با درصد رس باال مورد بررسی قرار گرفت .بعالوه
معادالت رگرسیونی مناسب بر اساس نتايج آزمايشگاهی جهت
پیشبینی و مدلسازی منحنی  ،CBRمنحنی تورم آزاد و
منحنی فشار تورمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده ارائه
گرديد .با توجه به نتايج آزمايشگاهی و تجزيه و تحلیل آماری
آنها ،نتايج زير قابل استخراج است:
 -1افزودن ماده تثبیت کننده شیمیايی موجب ايجاد پیوستگی
بین ذرات خاک رسی میگردد که منجر به کاهش حدود
آتربرگ ،تورم ،فشار تورم و افزايش وزن واحد حجم خشک
حداکثر و کاهش رطوبت بهینه و افزايش  CBRخاک میگردد.
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اين تغییرات تابعی از درصد ماده افزودنی بطوريکه در درصد
بیشتر ،بهبود خواص خاک بیشتر میگردد.
 -2مدل رگرسیونی چندگانه جهت تعیین و پیشبینی منحنی
 CBRو میزان  CBRبه صورت تابعی از درصد وزنی ماده تثبیت
کننده و نشانه خمیری خاک تثبیت شده با همبستگی باال بین
مقادير آزمايشگاهی و پیشبینی شده و نیز با خطای کم
استخراج گرديد .همچنین تحلیل معادالت رگرسیونی منجر به
استخراج درصد اهمیت متغیرهای مؤثر در تعیین میزان CBR
گرديد.
 -3مدلهای رگرسیونی چندگانه مناسب جهت تعیین و
پیشبینی منحنی تورم آزاد ،میزان تورم آزاد نهايی ،منحنی
فشار تورمی و فشار تورمی به صورت تابعی از درصد وزنی ماده
تثبیت کننده و وزن واحد حجم خشک ماکزيمم استخراج
گرديد؛ که همگی از همبستگی باال و دقت کافی برخوردار بودند.
همچنین تحلیل معادالت رگرسیونی منجر به استخراج درصد
اهمیت متغیرهای مؤثر در پديده تورم گرديد.
 -4با توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق که نشان دهنده
عملکرد مناسب اين ماده در بهسازی خاک میباشد ،لذا میتوان
از اين ماده افزودنی در بهسازی خاکهای رسی جهت
کاربردهای عمرانی مانند جادهسازی در مناطق مختلف با در نظر
گرفتن شرايط محیطی استفاده نمود .عالوه بر آن از معادالت
رگرسیونی حاصل شده که برای اولین بار در اين زمینه ارائه
شده است ،میتوان در برآورد عملکرد ماده افزودنی CBRPLUS
در بهسازی خاک رسی استفاده نمود .البته الزم به ذکر است که
اين معادالت در دامنه تحقیقاتی حاضر دارای عملکرد مناسب
بوده و الزم است با تکرار آزمايشها برای ساير انواع خاکهای
رسی ،معادالت ارائه شده صحتسنجی شوند.
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