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  چكيده
اين خاك ها استقامت نسبتا زيادي در حالت خشك دارند ولي . نهشته هاي سطحي در محدوده بندر ماهشهر عمدتا شامل خاك هاي رس نرم مي باشند

كاهش استقامت موجب كاهش شاخص . با افزايش درصد رطوبت آن ها به سمت حالت اشباع، يك كاهش قابل توجهي در استقامت آن ها ديده مي شود
CBR در اين تحقيق، اضـافه  . فزايش ميزان نشست پذيري خاك گشته و در نتيجه موجب تغيير شكل پذيري سازه ها و آسيب پذيري آن ها مي گرددو ا

در . گيـرد نمودن سيمان و آهك به خاك هاي رسي در حالت اشباع منطقه و بررسي تأثير آن بر استقامت با انجام يك كار تجربي، مورد ارزيابي قرار مي 
و مورد آزمايش تـراكم  ) درصد 15، و 10، 8، 6، 4، 2ميزان اختالط (ن رابطه نمونه هايي از خاك با درصدهاي متفاوتي از سيمان و آهك مخلوط شده اي

 آهـك يـا  % 6نتايج حاصل از آزمايشات نشان مي دهند مقاومت تراكمي رس بـا افـزايش   . تك محوري و آزمايش هاي تعيين حدود آتربرگ قرار گرفتند
بيش از سه (به هرحال، با گذشت زمان . اين كاهش يافتگي نتيجه از هم پاشيدگي ساختار اوليه خاك رس مي باشد. سيمان در كوتاه مدت كاهش مي يابد

هسازي در مقابل شاخص هاي خميري خاك ب. استقامت اين خاك ها به تدريج افزايش مي يابد و بيش از استقامت آن در حالت اوليه خود مي رسد) روز
  .  شده كاهش مي يابد

  .، حدود آتربرگCBRبندر ماهشهر، رس هاي نرم و اشباع، مقاومت تراكم تك محوري، شاخص : ي كليديها واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شناسي ژئوتكنيك نشريه زمين
 )چكيده فارسي( 266: 4 ، شماره)1392( 9 سال

www.geo-tech.ir 


