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بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف
برای استفاده در روسازی جادههای جنگلی
مهسا هاشمی ،1مهرداد نیکوی *2و رامین نقدی

3

 5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن
 2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن
 3دانشيار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن
(تاریخ دریافت5331/5/23 :؛ تاریخ پذیرش)5331/4/51 :

چکیده
استفاده از مصالح ساختمانی مناسب برای روسازی جادههای جنگلی تأثير بسيار مهمی در کاهش هزینههای تعميرر و
نگهداری آنها دارد .با توجه به اهميت معادن در تأمين این مصالح سراختمانی ،آگراهی از خصوصريا مکرانيکی آنهرا،
بسيار مهم است .به همين منظور خصوصيا مکانيکی مخلوط چهار معدن مورد اسرتفاده بررای روسرازی جرادههرای
جنگلی در مناطق جنگلی در سری یک ناو حوزۀ هفرت جنگرلهرای شرمال ایرران بررسری شرد .دانرهبنردی ،درصرد
شکستگی ،خصوصيا خميری ،سختی و تميزی مخلوطها بررسی شد .دانهبندی مخلوط معادن به روش الک خشرک
و طبقهبندی خاکها به روش یونيفاید انجام گرفت .ميانگين مقرادیر هرر یرک از متهيرهرای بررسریشرده برا مقرادیر
استاندارد مقایسه شد .نتایج نهایی نشان داد که خاک معادن شمارۀ  3،5و  6شن با دانهبندی بد ( ،)GPو خاک معدن
 ،2ماسۀ خوب دانهبندیشده ( )SWاست .بهترین ضریب یکنواختی و خميدگی در بين مخلوط مصالح معرادن متعلرق
به معدن  2بهترتيب با مقادیر  22/1و  6/66بود .درصد شکستگی معرادن چهارگانره برهترتيرب  76/8 ،72/6 ،75/7و
 72/4بود که با استاندارد مطابقت داشت .مقادیر ضریب سایش برای معادن یک ترا چهرار برهترتيرب برابرر برا ،38/11
 33/67 ،62/22و  63/87و مطابق با استاندارد بود .ميانگين ارزش همارز ماسه چهرار معردن هرم از  2/1بيشرتر برود.
بنابراین خاک معادن  2برای استفاده در روسازی جاده برتری بيشتر دارد و خاک سایر معادن را باید به روش تصرحيح
دانهبندی تقویت کرد تا در روسازی جاده استفاده شود.
واژههای کلیدی :جادههای جنگلی ،روسازی ،شکستگی ،طبقهبندی خاک ،یونيفاید.

* نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس25366322831 :

ایميلnikooy@guilan.ac.ir:
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مقدمه و هدف
تحقق اهردا مردیریتی و بهررهبررداری اصرولی از
جنگل نيازمند دسترسری بره بخرشهرای مختلرف آن
است که این امر از طریق جادههای جنگلی امکانپذیر
میشود )صادقی و همکراران .)5335 ،جرادهسرازی در
جنگل از پرهزینهترین فعاليت های مهندسی جنگرل و
شامل عمليا طراحی ،ساخت ،تعميرر و نگهرداری آن
است .عمليا طراحی جاده هرای جنگلری نشران داده
است که با در نظرر گررفتن عوامرل زیسرتمحيطری و
رعایت نکا فنی شبکهبندی جادهها میتوان جرادهای
مناسررب برررای یررک منطقرره جنگلرری پيشررنهاد کرررد.
به عبار دیگر دخالت دادن جنبه های زیست محيطری
از قبيل زمينشناسی و فرسایشپرذیری خراک سربب
افررزایش دقررت در طراحرری شرربکۀ جرراده و کرراهش
خسار های احتمالی میشود و این کرار مریتوانرد در
کاهش هزینههای جادهسازی مفيد باشرد .از آنجرا کره
جاده روی بستر طبيعی سراخته مریشرود ،آگراهی از
خصوصيا مکانيکی خاک و مصرالح مرورد اسرتفاده و
تعيررين مشخصررا فنرری آنهررا برررای اجرررای کارهررای
ساختمانی و تنظيم پایرداری ضرروری اسرت و از ایرن
طریق مریتروان هزینره هرای جرادهسرازی را برهطرور
چشمگيری کاهش داد (مجنونيان و صادقی.)5383 ،
خاک بهعنوان بستر و مصرالح سراختمانی جراده از
عوامرررل مهم و مررر ثر در هزینرررههرررای مستقيم و
غيرمستقيم مربوط به جراده سرازی اسرت که در کنرار
اصل شبکه بندی و معيار پوشش و دسترسی به جراده،
ما را در تصميم گيری برای رد یا قبول مسير مورد نظر
یاری م ریدهررد .بررس ریهررای مکانيک خاک در بخش
عمران و جادهسازی عمرومی امری معمول و ﻻزم است
و در کليۀ پروژههای جادهسازی اعمال میشود ،امرا در
بخش مدیریت جنگل این بررسر ریهرررا هنوز نتوانسته
است بررهخرروبی در بين مهندسان جنگل و مجریرران
طرحها جا باز کند .بررسی ویژگریهرای مکانيک خاک
بررررای احداﺙ جرررادههرررای جنگلی از دهۀ  5312در
کشورهای اروپایی ،کانادا و آمریکا شروﻉ شده است.
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این بررسیها بيشتر به منظور طبقه بندی زمين جنگل،
تعيين بهترین ماشين آﻻ برای بهره برداری در جنگل
و در نتيجرره احداﺙ جررادههررای جنگلی و مسيرهای
چوبکشی انجام میگيرد.
) Samset (1973پرررررژوهشهرررررای وسيعی
دربارۀ وضعيت مکانيک خاک هرای جنگلی انجام داد و
به این نتيجه رسيد که وضعيت مکانيک خاک منطقه،
مرر ثرترین عامل در پایداری یا ناپایداری زمين است و
میتوان با آن اقدام به طبقره بنردی زمين جنگل کرد،
بررهطرروریکرره هر طبقه مدیریت ویژه خررود را داشته
باشد Eisbacher (1982) .تحقيقرراتی در مورد احداﺙ
جاده های جنگلی و وضعيت مکانيک خاک انجام داد و
اندازه گيری شاخص هرای مختلف فيزیکری خاک مانند
دانررهبنرردی ،رطوبت طبيعی و ...را قبل از ساخت برای
بهبود کيفيت ساختمررررران ،افزایش عمر مفيد و بهبود
نقش خدما حمرررلونقرررل در جنگل توصيه کررررد.
) Loeffler (1982بررسیهایی در زمينرۀ طبقرهبنردی
زمين جنگل از نظررررر ترافيکپذیری انجام داد و برای
این منظور تعيين شاخصهرای مکانيک خاک از جمله
تعيين وزن مخصوﺹ ،منحنی پروکتور ،حدود آتربرﮒ،
مقدار مواد آلری ،وزن مخصوﺹ خشک ،مقردار رطوبت
و پروزیته را ضروری دانست.
در ایران مجنونيان ( )5347برای اولينبررررار خاک
مسير جادۀ سری نمخانه جنگل خيرودکنار را از نظرررر
مکانيکی بررسررری کررررد و دریافرررت که بافت خاک
مسيرهای جادۀ بررسیشده ،ریزدانه با درصد رس زیاد
اسررت و پيشررنهاد کرررد برای ساخت جاده بر روی آن
باید نسبت به تهيير ویژگیهای مکانيکی و تﺜبيت آنها
اقدام کرد .صفياری ( )5372قابليرررتهرررای مکانيکی
خاک سری پاتم را بررسی کرد و نتيجه گرفت کرررررره
خاک منطقۀ تحقيق ،اغلب از دو نوﻉ  CHو  CLاسرت.
شجاﻉ ( )5385به بررسی عوامررررل مکانيکی خاک در
سری گرازبن پرداخت و روی نمونرررررههرررررای خاک
آزمایش های رطوبت ،دانه بندی ،حدود اتربرﮒ و تراکم
را انجام داد .وی با بهرررهگي رری از نتایج آزمررایشهررای
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مکانيک خاک و همﭽنين وضعيت زمرر رينشناسرر ری،
توپوگرافی و خاک شناسری منطقه ،نقشۀ پایداری زمين
جنگل را تهيه کرررررررررد و مشخص شد که ریزدانه و
چسبنده بودن خاک منطقه ،تنهرررررا محدودیت زمين
برای کارهای ساختمانی در این سری است .یکرری از
مهمترین اصول ساخت جادههای جنگلی ،جلوگيری از
مخلوط شدن مواد آلی با مصالح جاده در زمان عمليا
خاکبرداری و خاکریزی است که اغلب نادیرده گرفتره
میشود .باباپور و همکاران ( )5333تأثير مادۀ آلی برر
ویژگیهای خاک جادههای جنگلی را بررسری کردنرد.
در این پژوهش خاک با تيمارهای مختلرف مرادۀ آلری
(صفر درصد 1 ،درصد 52،درصد و  51درصرد وزنری)،
مخلوط و آزمایشهرای دانرهبنردی ،حردود آتربررﮒ و
 CBRروی نمونهها انجام گرفت .نتایج نشان داد که برا
افزایش مقدار مادۀ آلی ،حدود روانی و خميری افزایش
و  CBRکاهش پيدا میکند کره بيرانگر رابطرۀ منفری
مقدار مادۀ آلی و نسبت باربری (ترافيکپذیری) خراک
بود Mousavi et al. (2014) .در پژوهشی به مقایسرۀ
تررأثير مررواد پليمررری بررر خصوص ريا فيزیکری خرراک
جادههای جنگلی پرداختند و به ایرن نتيجره رسريدند
که افزودن این مواد بره خراک موجرب بهبرود نسربی
خصوصيا خاک میشود .یکی از مهمترین بخش های
مربوط به جادهسازی در جنگل بحر روسرازی جراده
است و انتخراب مصرالح مناسرب بررای ایرن بخرش از
اهميت ویژهای برخوردار است که اغلرب توصريه شرده
اسرررت از مصرررالح برررومی منطقر ره اسرررتفاده شرررود
( .)Winkler, 1998در بسررياری از پررروژههررا ،مصررالح
مناسب جاده ای به راحتی در اطرا محل پروژه یافرت
نمیشرود کره ایرن وضرعيت هزینرۀ اجررای پرروژه را
افزایش می دهد .یک راه حل برای کاهش هزینرۀ زیراد
نقل و انتقال مواد ،اسرتفاده از مرواد موجرود در محرل
است که اغلب بهدليل کيفيت کم آنها ،دوام و پایداری
جاده کاهش مرییابرد .اسرتفاده از مرواد محلری بررای
جادههای شرنی هميشره مناسرب نيسرت و مشرکال
زیادی مانند خرابی و گرد و غبار سطح جاده را در پری
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دارد ( .)Kavak et al., 2010معادن موجود در جنگرل
اهميت بسزایی در ترأمين مرواد روسرازی و زیرسرازی
دارنررد و از ایررن طریررق موجررب کرراهش هزینررههررای
حمررلونقررل مصررالح و مررواد ﻻزم برررای روسررازی و
زیرسازی به جنگل و ساخت جاده میشروند؛ هرچنرد
خود مواد موجود در معادن باید ویژگی خاصی داشرته
باشند و اگر مناسب نباشند به افزایش هزینه نگهداری
جادهها منجر میشوند .بنرابراین ارزیرابی ویژگریهرای
مصالح از نظر مکانيک خاک ضرروری اسرت .در بحر
سرراخت جررادههررای جنگلرری تررأمين منررابع مناسررب
ساختمانی برای روسازی جادههای جنگلی از مهمترین
بح های ساخت جاده بهشمار میرود که بریتروجهی
به آن موجرب برروز نشرانههرای تخریرب در روسرازی
جاده های جنگلی میشود کره اغلرب برهشرکل چالره،
شيار ،رد چرخ و کنگرهای شدن جراده خرود را نشران
میدهرد  .برا توجره بره تنروﻉ معرادن و مصرالح بررای
روسازی ،بیتوجهی به کيفيت مکانيکی مصالح ممکرن
است به اثرهای منفی روی جاده هرای جنگلری منجرر
شود .بنابراین آگاهی از کيفيت مکانيکی خاک معرادن
میتواند ما را در انتخاب و استفادۀ بهتر از مصالح برای
روسازی کمک کند.
مصالح انتخابشده برای روسازی جادههای جنگلی
باید به گونه ای باشند که عالوه برر کراهش صردمه بره
منابع آبی ،کارایی بستر جاده را افزایش دهد و عمومرا
همين مقدار و کيفيت مصالح روسازی است که سرطح
تعميرررر و نگهرررداری جررراده را تعيرررين مررریکنرررد
( .)Furniss et al., 1991مررواد سرراختمانی مررورد
استفاده برای زیرسازی و روسازی جرادههرای جنگلری
درحدود نيمی از هزینههای مربوط به جاده را به خرود
اختصرراﺹ م ریدهررد (.)Keller and Sherar, 2003
انتخاب مصالح سراختمانی مناسرب بره طرور مسرتقيم
تعمير و نگهداری ،راحتی تردد ،اثرهای زیست محيطی
و ایمنی جاده را تحت تأثير قرار میدهرد و ﻻزم اسرت
این مصالح قبرل از اسرتفاده ارزیرابی و کنتررل شروند.
بنابراین این پژوهش در نظرر دارد برخری خصوصريا

بررسی برخی خصوصيا مکانيکی خاک معادن مختلف برای ...

316

مکانيکی خاک چهار معدن مختلف بررای اسرتفاده در
روسازی جاده جنگلری در منطقرۀ تحقيرق را بررسری
کند.
مواد و روشها
معرفی منطقه

معادن مورد بررسی در تحقيرق در سرری یرک نراو
مربوط بره حروزۀ هفرت جنگرلهرای شرمال کشرور در
محدودۀ حوزۀ جنگلداری شهرستان تالش زیر نظر ادارۀ
کل منابع طبيعی استان گيالن واقع شده اسرت (شرکل
 .)5منطقۀ مورد نظر در حدود ارتفراعی  212ترا 5722
متر از سطح دریا و بين طول جهرافيرایی 68°-68 -15
تا  68°-12 -27و عرض جهرافيایی  37°-37 -15ترا

 37°-65 -54واقررع شررده اسررت .ناحيررۀ طرررحهررای
جنگلداری سری یک ناو در اقليم نيمهمدیترانۀ مرطروب
و بر اسراس طبقرهبنردی آمبررژه در طبقرۀ کوهسرتانی
ميانی و باﻻ قرار دارند .در منطقه ،ماههای اردیبهشرت و
شهریور تا آذر و نيز بهمن و اسفند مراههرای مرطروب و
بقيه ماههای سرال ،مراههرای خشرک یرا نيمرهخشرک
محسرروب مریشرروند .حررداقل متوسررج درجرۀ حرررار
ساليانه  8/6درجۀ سانتیگراد ،حرداکﺜر متوسرج درجرۀ
حرار  54/6درجۀ سانتیگراد ،و متوسج درجۀ حرار
ساليانه  52/6درجرۀ سرانتیگرراد و ميرانگين بارنردگی
ساليانه  361ميلیمتر است.

شکل  -5نقشۀ سری یک ناو حوزه هفت جنگلهای شمال ایران

شیوۀ اجرای پژوهش

با توجه به اینکه جادههای جنگلی اغلب در مناطق
کوهستانی ساخته میشوند و برای ترميم روسازی این
جاده ها به مواد ساختمانی مناسب نياز است و از آنجرا
که تهيه و انتقرال ایرن مرواد از منراطق پرایيندسرت،
مستلزم صر هزینۀ زیادی است ،مردیران طررحهرای

جنگلداری در این منطقه ترجيح مریدهنرد از مصرالح
موجود در معادن استفاده کنند.
در سری یک ناو حوزۀ اسالم معادن مختلفی وجود
دارد کرره از مررواد سرراختمانی آنهررا برررای روسررازی
جاده های جنگلی این سری استفاده میشرود ،در ایرن
بررسی ،چهار معدن از بين معادن مختلرف برهصرور
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تصادفی انتخاب شد و براساس استاندارد نمونهبررداری
از مصالح سنگی ( )AASHTO T2نمونهبرداری از آنها
انج رام گرفررت .از هررر یررک از معررادن سرره نمون رۀ 22
کيلوگرمی مطرابق برا دسرتورالعمل ( D3665نجفری،
 )5333برداشت و برای آزمایش خصوصيا مکرانيکی
خاک مصالح مناسب برای روسازی جادههرای جنگلری
به آزمایشگاه منتقرل شرد .بررای ارزیرابی خصوصريا
مکانيکی مصالح ساختمانی مواد ﻻزم در ﻻیۀ روسرازی
جاده از آزمایشهای زیر استفاده میشرود ( Winkler,
.)1998; Ryan et al., 2004
آزمایش دانه بندی با الک .بره عمرل دسرته بنردی
دانههای خاک گفته میشود .خاکها بر اسراس نترایج
برهدسرتآمرده از دانرهبنردی یرا انردازههرای مختلرف
دانههایشان ،رتبهبندی مریشروند .دانرهبنردی مصرالح
مورد بررسی در این تحقيق با استفاده از الکهرایی برا
شمارههرای 222 ،62 ،52 ،6 ،3/8 ،5/2 ،3/6 ،5 ،5/1
انجام گرفت .دانه بندی مصالح معادن مختلرف در ایرن
تحقيق براساس اسرتاندارد  ASTM-D422و بره روش
یونيفاید انجام گرفت .برای هر نمونره از مصرالح مرورد
بررسی آزمایش دانهبنردی برهصرور جداگانره انجرام
گرفت و ميانگين داده ها بهعنوان منحنی دانهبندی هر
معدن اسرتفاده شرد .از رابطرۀ فرولر (رابطرۀ  )5بررای
تعيين دانهبندی مناسب مصالح استفاده شد .بر همين
اساس منحنی دانهبندی فولر مبنرای مقایسرۀ مصرالح
چهرررار معررردن مرررورد تحقيرررق انتخررراب شرررد
(طباطبایی.)5386 ،
رابطۀ 5
که در این رابطره  Dانردازۀ برزرﮒ تررین الرکdi ،
اندازۀ الرک  iام Pi ،درصردی عبروری از الرک  iام و n

برابر  2/1خواهند بود (طباطبرایی .)5386 ،همﭽنرين
برای مقایسۀ نوﻉ دانهبندی خاکها با یکردیگر ضرریب
یکنواختی (رابطرۀ  )2و ضرریب خميردگی (رابطرۀ )3
محاسبه شده و سپس با توجه بره اسرتاندارد مربروط،
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نوﻉ دانهبندی خاکها مشخص میشود .شنهای خوب
دانه بندیشده دارای ضریب یکنواختی بزرﮒترر از  6و
ضررریب خميرردگی بررين  5و  3هسررتند (طرراحونی،
.)5332
رابطۀ 2
در این رابطه D60 ،اندازۀ الکی است که  42درصد
وزنی دانه ها از آن رد شده یرا برهعبرارتی از آن ریزترر
است D10 ،انردازۀ الکری اسرت کره  52درصرد وزنری
دانهها از آن رد شده یا بهعبرارتی از آن ریزترر اسرت و
 CUهم ضریب یکنواختی است.

رابطۀ 3
در این رابطه هم  D30اندازۀ الکری اسرت کره 32
درصد وزنی ذرا خاک از آن کوچرکترر اسرت و Cc
هم ضریب خميدگی است.
آزمررایش تعيررين حررد خميررری و حررد روانرری.
خصوصرريا خميررری بخررش ریزدان رۀ مصررالح شررنی
(دانههای ردشده از الک شمارۀ  )62اثر چشمگيری برر
مقاومررت مصررالح دارد .خصوصرريا خميررری بخررش
ریزدانۀ مصالح سنگی با اجرای آزمایش حد خميرری و
روانی تعيين میشود .هر انردازه مصرالحی خميرریترر
باشد ،حرد روانری و دامنرۀ خميرری آن بيشرتر اسرت
(طباطبایی .)5386 ،حد روانی خاکهای مورد بررسی
با اسرتفاده از جرام کاسراگرانده و براسراس اسرتاندارد
 ASTM-D423تعيين شرد .حرد خميرری و شراخص
خميری نيرز برا اسرتفاده از اسرتاندارد ASTM D424
آزمایش شد ( .)ASTM, 2004مقادیر مجاز حد روانری
و دامنۀ خميری مصالح شنی روسازی طبق اسرتاندارد
سازمان برنامه برای ﻻیه های روسازی به ترتيرب  31و
 6-3است.
آزمایش مقاومت در برابرر سرایش (لرس آنجلرس).
مصالح سنگی که بررای روسرازی جرادههرای جنگلری
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بهکار میروند باید در برابر وزن وسایل نقليۀ سنگين و
همﭽنين وزن غلتکها مقاومت کافی داشرته باشرند و
نباید در اثر تنشهای ناشی از وزن آنها شکسته و خرد
شرروند .بررا اسررتفاده از آزمررایش سررایش لررسآنجلررس،
نشانهای از مقاومت مصالح سنگی در برابرر ترنشهرای
وارد به آنها بهدست میآید (طباطبایی .)5386 ،بررای
ایرررن آزمرررایش از رقرررم اسرررتاندارد ASTM C131
بهرهگيری شد.
آزمررایش تعيررين شکسررتگی .براسرراس اسررتاندارد
سازمان مدیریت ،باید بيش از  12درصد وزنی مصرالح
اساس که روی الک  6میمانرد حرداقل در یرک وجره
شکسرته باشرد .درصرد شکسرتگی مصرالح برر اسرراس
استاندارد  ASTM-D5821-2001محاسربه شرد .ایرن
آزمایش با هد بهحرداکﺜر رسراندن مقاومرت برشری
برای کمک به افزایش اصطکاک بين ذرا و برا هرد
تأمين استحکام ﻻزم برای بهسازی سطحی سنگدانه ها
و افرررزایش مقاومرررت اصرررطکاکی سرررنگدانههرررای
بهکاررفته در ﻻیۀ روسرازی انجرام مریگيررد (بازیرار و
صالحزاده.)5382 ،
نتایج
جرردول  5ميررانگين درصررد عبرروری از الررکهررای
مختلف دانره بنردی بررای معرادن چهارگانره را نشران
میدهد .در الک  5/1بيشترین درصد عبوری مربوط به
معدن  5و کمترین درصد عبوری مربوط بره معردن 6
بود .در الک شمارۀ  5و  ،3/6بيشترین درصرد عبروری
مربوط به معدن  2و کمترین مقدار مربوط به معدن 6
بود .در الرک هرای  ،5/2بيشرترین و کمتررین مقرادیر
درصررد عبرروری برره معررادن  5و  6اختصرراﺹ داشررت.
درحررالیکرره در الررک شررمارۀ  3/8حررداقل و حررداکﺜر
مقادیر درصد عبوری به معادن  2و  6اختصاﺹ یافرت.
چنين شرایطی برای الرک شرمارۀ  6و  52هرم وجرود
داشت .در الک شرمارۀ  62بيشرترین و کمتررین مقردار
درصد عبوری بهترتيب به معدنهرای  2و  5اختصراﺹ
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یافت.
شکل  2دانره بنردی خراک چهرار معردن را نشران
میدهد همين طور که در شکل دیده میشود ،بهغير از
معدن  ،6در بقيه معادن ،درصد عبور شن ( )Gبيشرتر
از مقادیر استاندارد اسرت و ایرن رونرد در تمرام طرول
منحنی دانه بندی ادامه مییابد ،ولی با کوچکتر شدن
اندازۀ دانهها درصد عبوری از الرک کراهش مرییابرد و
مقادیر آن از حد استاندارد کمتر اسرت .بررای تعيرين
نرروﻉ کالسرره خرراک ﻻزم اسررت ضررریب یکنررواختی و
خميدگی منحنی تعيين شود .محاسبا مربوط به این
ضرایب مطابق روابج  2و  3بررای معرادن مختلرف در
جدول  2آمده است .همان طور که در جدول  2نشران
داده شده ،به جز معدن  6که دارای ضریب خميردگی
 2/67است و این مقدار از حرداقل ﻻزم (کره  5اسرت)
کمتررر اسررت ،دیگررر معررادن از ضرررایب مناسرربی
برخوردارند .براساس این بررسی بهترین مقادیر متعلق
به معدن  2اسرت کره دارای بيشرترین مقردار ضرریب
یکنواختی و خميدگی است.
با توجه بره نترایج مریتروان دریافرت کره مطرابق
طبقهبندی یونيفاید خاک معادن  3 ،5و  6از نوﻉ شرن
بد دانهبندیشده و خاک معدن  2از نوﻉ ماسره خروب
دانه بندیشده است .ميانگين حدود خميری و روانی و
شاخص خميری مصالح معادن چهارگانه در جردول 3
آمده است .همان طور کره در جردول دیرده مریشرود
بيشترین مقدار خميری ،حد روانی و شاخص خميرری
به ترتيب متعلق به معادن  2 ،3و  3است.
ميانگين درصرد شکسرتگی در یرک وجره مصرالح
ساختمانی مانده بر روی الک چهار در هریک از معادن
مورد بررسری در جردول  6آمرده اسرت .نترایج نشران
میدهد که مقدار درصد شکستگی در یک وجه در هرر
یک از چهار معدن بيش از مقدار استاندارد است و این
نشانۀ خوبی از قابليت چفتشدن مصالح مورد استفاده
است.
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جدول  -5درصد عبوری نمونههای مورد بررسی از هر الک در معادن مختلف مورد تحقيق

معدن 5

معدن 2

معدن 3

معدن 6

شماره الک

نمونه 5

نمونه 2

نمونه 3

ميانگين

انحرا معيار

5/1

522

522

522

522

2

5

33/84

37/28

34/42

31/86

5/73

3/6

83/32

31/52

32/53

32/65

2/45

5/2

73/13

32/65

82/32

83/65

4/24

3/8

48/72

86/21

41/77

72/32

3/33

6

38/54

64/25

62/78

62/35

3/36

52

55/56

22/26

56/36

56/36

4/87

62

2/32

3/63

2/33

2/33

2/45

5/1

37/85

522

522

33/27

5/24

5

83/43

34/37

36/33

33/41

3/75

3/6

82/46

31/86

88/72

88/62

7/42

5/2

78/32

82/73

81/36

82/13

3/15

3/8

72/22

84/24

75/25

74/34

8/62

6

15/81

18/31

45/55

17/32

6/86

52

24/32

35/83

21/44

27/36

3/38

62

4/64

55/83

7/25

8/12

2/36

5/1

34/67

522

37/83

38/52

5/77

5

33/67

35/53

35/62

32/22

5/21

3/6

87/34

81/86

85/62

81/27

3/33

5/2

77/23

71/33

47/27

73/12

1/63

3/8

48/72

47/33

14/22

46/25

7/52

6

61/74

64/52

33/43

65/84

7/27

52

23/71

22/26

57/21

25/28

3/62

62

4/31

3/37

1/56

4/31

2/57

5/1

32/36

83/35

88/23

88/31

6/15

5

85/27

43/56

77/11

71/33

4/25

3/6

43/54

43/54

73/35

48/16

1/52

5/2

43/28

13/32

17/32

17/37

1/22

3/8

15/25

63/33

68/22

67/76

3/13

6

24/11

23/73

31/38

32/17

6/64

52

8/66

3/21

57/23

55/44

6/83

62

2/61

2/37

6/53

3/22

2/88
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استاندارد

معدن 3

معدن

معدن 1

معدن 2

100
90

80
70
درصد

60
50

وری

40
30
20
10
0

طر رات به میلی متر

شکل  -2منحنی دانهبندی خاک معادن مختلف در منطقۀ تحقيق

جدول  -2ميانگين ضرایب یکنواختی و خميدگی در نمونه خاکهای معادن منطقۀ تحقيق
معدن 5
*D52
*D32
*D42
ضریب یکنواختی
ضریب خميدگی

معدن 2
5
3
4/1
4/1
5/38

معدن 3
2/22
2
6/1
22/1
6/66

معدن 6
2
3/1
53
4/1
2/67

2/31
2/4
7/4
25/7
2/3

* D32 ،D52و  D42متراد با قطر دانههایی است که بهترتيب  32 ،52و  42درصد دانههای خاک از آن کوچکترند.

جدول  -3ميانگين حد روانی ،خميری و شاخص خميری در معادن مختلف
حد خميری

شاخص خميری

حد روانی

شمارۀ معدن

تعداد نمونه

ميانگين

انحرا معيار

ميانگين

انحرا معيار

ميانگين

انحرا معيار

5
2
3
6

3
3
3
3

37/63
62/26
62/67
31/32

2/86
6/31
5/18
5/58

32/41
37/38
32/52
28/26

6/21
3/56
32/52
5/83

4/78
7/44
8/63
7/54

5/12
5/32
6/31
2/33
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جدول  -6مقادیر آماری درصد شکستگی نمونههای مربوط به معادن مورد بررسی
شماره معدن

تعداد نمونه

ميانگين

انحرا معيار

5

3

75/7

4/35

2

3

72/6

8/28

3

3

76/8

4/86

6

3

72/4

6/51

سایيدهشده به کل نمونه در هيچکدام از نمونهها از 12
درصد (مقدار واقعی) بزرﮒتر نبود.

نتایج آزمایش سایش برر روی مصرالح سراختمانی
معادن مختلف در جدول  1آمده است .همانطرور کره
در جرردول دیررده مرریشررود نسرربت مصررالح خرررد و

جدول  -1مقادیر آماری درصد مقاومت در برابر سایش نمونههای مربوط به معادن مورد بررسی
شماره معدن

تعداد نمونه

ميانگين

انحرا معيار

5

3

38/11

3/68

2

3

62/22

2/38

3

3

33/67

2/14

6

3

63/87

3/26

می شود ،ميانگين ارزش ماسهای هر چهار نمونه معدن
از  2/1بيشتر بود که نشانۀ خوبی برای نمونههای مورد
بررسی است.

جدول  4نتایج آزمایش هم ارز ماسه در نمونه هرای
مختلف مربوط به معادن را نشان مریدهرد کره در آن
( )H1حجررم ماسرره )H2( ،حجررم کررل خرراک و ()SE
ارزش ماسهای است .همانطور که در جردول  3دیرده

جدول  -4مقادیر درصد تميزی نمونههای مربوط به معادن مورد تحقيق
شماره معدن

2

5

6

3

H1

H2

SE

H1

H2

SE

H1

H2

SE

H1

H2

SE

5

2/21

2/31

2/74

2/66

3/51

2/77

2/25

3/28

2/75

2/35

2/33

2/77

2

2/55

2/83

2/76

2/31

3/27

2/72

2/52

2/31

2/75

2/51

2/35

2/73

3

2/23

2/85

2/72

2/45

3/74

2/43

2/28

2/36

2/72

5/31

2/71

2/72

ميانگين

2/53

2./84

2/76

2/64

3/38

2/73

2/53

2/33

2/75

2/53

2/88

2/76
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بحث
یکی از مهم ترین مشکال در روسازی جراده هرای
جنگلرری انتخرراب مصررالح سرراختمانی مناسررب اسررت
( )Ozturk and Senturk, 2013و توجره بره مصرالح
موجود در منطقره بررای ایرن کرار از اهميرت ویرژهای
برخوردار است ( ،)Winkler, 1998طوری که اسرتفاده
از مصالح ساختمانی مناسب تناوب دوره های تعميرر و
نگهررداری جررادههررای جنگلرری را کرراهش مرریدهررد
( )Akay, 2006و از ظهور نشانههای تخریب روسرازی
جرراده ماننررد چالرره ،رد چرررخ ،شرياری شرردن و گررالی
جلروگيری مریکنرد ( .)Ceratti et al., 2000اهميرت
استفاده از مصرالح سراختمانی مناسرب زمرانی بيشرتر
م ریشررود کرره برردانيم برريش از نيمرری از هزینررههررای
جررادهسررازی برره ایررن کررار اختصرراﺹ مررییابررد
( .)Keller and Sherar, 2003ویژگریهرای مختلرف
جاده های جنگلی مانند وضعيت ساختار جاده ،راحتری
حرکرررت ماشر رينآﻻ برررر روی جررراده ،مشرررکال
زیستمحيطی و ایمنی ماشينآﻻ و استفادهکنندگان
از جاده جنگلی به طور مستقيم به مصرالح سراختمانی
جاده معطو می شود .بنرابراین کنتررل کيفيرت ایرن
مواد در جاده های جنگلی از اهميت ویژهای برخروردار
است که اغلب از طریق آزمایش هرای مکانيرک خراک
صور میگيرد .از آنجا که در انتخاب مصالح اصل اول
در دسترس بودن آنهاست ،اغلب از همين نوﻉ مواد در
روسازی جادههای جنگلی استفاده میشود.
ارزیابی مکانيکی مرواد سراختمانی معرادن منطقرۀ
تحقيق نشان داد که در سه معدن (معرادن  3 ،5و )6
مصالح از نوﻉ شن بد دانهبندی شده و در یرک معردن
(معدن  )2از نوﻉ ماسه خروب دانرهبنردیشرده اسرت.
خاک مناسب برای روسازی جراده ﻻزم اسرت از ذرا
درشت همراه با مقدار کافی از ریزدانه ها تشکيل شرده
باشد .مقدار مناسب ریزدانره هرا در خراک روسرازی از
اهميت زیادی برخوردار است ،زیرا کاهش یرا افرزایش
آن مرریتوانرررد ترررأثيرا نامناسررربی داشرررته باشرررد
( .)Dawson et al., 2007فقدان مواد ریزدانه در مرواد
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روسازی تأثيراتی مانند برخورد دانه های درشت ترر بره
همرردیگر و خطررر شررلشرردگی مصررالح ،تهييرررا
تررراکمپررذیری ،افررزایش نفوذپررذیری خرراک و عرردم
حساسريت برره یخبنرردان را در پرری دارد و در صررور
تراکمپذیری خروب دارای پایرداری زیراد و در صرور
عرردم تررراکمپررذیری مناسررب از حررداقل پایررداری
برخوردارند .در عوض افزایش مواد ریزدانه مانند آنﭽره
در معدن  2دیده می شود ،موجب حذ برخورد ذرا
درشت دانه به یکدیگر و حالت شناوری آنها در مخلوط
مرریشررود کرره خررود تررأثيراتی ماننررد مشررکلشرردن
تررراکمپررذیری ،حساسرريت برره یخبنرردان ،کرراهش
نفوذپذیری ،افت ثبا و تحمرلپرذیری برار را در پری
دارد ( .)Keller and Sherar, 2003چنرررررين
مخلوط هایی به راحتی تحت تأثير آب قرار میگيرند و
احتمررال برخاسررتن غبررار از روی سررطح جررادههررای
روسررازیشررده بررا ایررن نرروﻉ مررواد زیرراد اسررت
(.)Bolander and Yamada, 1999
شکستگی در وجه یکی از ویژگریهرای مهرم مرواد
مورد استفاده برای روسازی جادههرای جنگلری اسرت و
طبق استاندارد سازمان مدیریت باید بيش از  12درصرد
وزنی مصالح اساس که روی الک  6میمانرد حرداقل در
یک وجه شکسرته باشرد (طباطبرایی .)5386 ،بررسری
نشان داد که در تمامی معادن مقدار شکستگی حرداقل
در یک وجه از  12درصد بيشتر است .مطالعرا نشران
داده است کره وجرود مصرالح برا گوشرههرای شکسرته،
مقاومت برشی مصالح را افرزایش مریدهرد (حميردی و
همکاران5332 ،؛  .) Sheng, 1990درصد زیاد دانههای
با حداقل یک گوشۀ شکسته نشان دهندۀ مقاومت زیاد
برشی است .مصالح سرنگی شکسرتهشرده اسرتقامت و
قدر باربری بيشتری نسبت به مصالح رودخانهای (برا
همان دانه بندی) دارند ،زیرا دانه هرای مصرالح سرنگی
شکستهشده ،گوشههای تيز و سطحی ناصرا دارنرد و
از این نظر دانههای این نوﻉ مصرالح بهترر در یکردیگر
قفل و بست میشوند و دارای زاویۀ اصطکاک داخلری
بيشتری نسبت به مصالح با دانههای گردگوشهاند و هر
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انرردازه دانررههررای مصررالح سررنگی رودخانررهای بيشررتر
شکسته شوند ،به همان اندازه مقاومت و قدر باربری
آنها بيشتر خواهد بود.
نسبت مصالح خرد و سایيدهشده به کرل نمونره در
هيچکدام از نمونهها از  12درصد بيشتر نبود که نشانۀ
خوبی برای مصالح روسازی جاده هرای جنگلری اسرت.
مصالح رویۀ شنی جاده های جنگلی باید در برابرر وزن
وسایل نقليه سرنگين چوبکشری و سرایر ماشرين آﻻ
مقاومت کافی داشته باشند و نباید در اثرر ترنشهرای
ناشرررری از وزن آنهررررا شکسررررته و خرررررد شرررروند
(.)Dawson et al., 2007
ميانگين ارزش ماسه هرم از عوامرل تعيرينکننرده
برای انتخاب مصالح ساختمانی مناسب برای روسرازی
جادههای جنگلی است .نتایج این بررسی نشان داد که
این معيار در نمونههای معادن مختلف مناسرب اسرت.
مصالح سنگی که برای رویۀ شنی بهکرار مریرود بایرد
تميز و عاری از هرگونه مواد خرارجی و مضرر از قبيرل
مواد آلری ،سرن هرای نررم و کرمدوام باشرد .مصرالح
ریزدانه مناسب ترأثير مهمری در بهبرود دوام روسرازی
دارند ،اما وجود مواد ریزدانه رسی باید محردود باشرد.
آزمایش ارزش ماسهای بهعلت آنکه بهعنروان نشرانهای
از کﺜيفی یا تميزی ماسه از آن یاد می شود از اهميرت
بيشرررتری برخررروردار اسرررت .)Foltz, 2000( .ارزش
ماسهای برای مواد ساختمانی ﻻیههرای روسرازی یرک
اصل بسيار مهرم و اساسری اسرت .هنگرامیکره ماسرۀ
مصرررفی دارای ارزش ماسررهای کررم باشررد و اصررطالحا
خاک داشته باشد ،این خاک مانع عملکرد خوب مرواد
روسازی میشود و بهصرور یرک غشرا دور مصرالح را
میگيرد و از چسبندگی صحيح بين مواد درشرتدانرۀ
خاک جلوگيری میکند .تجربه نيز نشان داده است که
مصالح ساختمانی دارای ارزش ماسهای پایين ،مقاومت
کمی دارند.
معادن بومی موجود در مناطق جنگلی مهمتررین و
ارزان ترین منابع در دسترس برای مصرالح سراختمانی
برای استفاده در ﻻیۀ روسازی جرادههرای جنگلری بره
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شماره میروند .این بررسی نشان داد که از بين معادن
مختلررف ،معرردن  )SW( 2دارای مصررالح سرراختمانی
مناسبتری برای استفاده در ﻻیه روسرازی اسرت و در
صور استفاده از سرایرمعادن ،بایرد از روش تصرحيح
دانه بندی بررای تقویرت آنهرا اسرتفاده کررد ترا بررای
استفاده در ﻻیره روسرازی جراده مناسرب شروند و در
شرایج فعلی بهعنوان ﻻیۀ روسرازی ضرعيفانرد .البتره
بایررد اضررافه کرررد کرره خرراکهررای ماسررهای خرروب
دانه بندیشده برای فعاليت های ساختمانی راه اثرهرای
متفاوتی دارند ،بهطوری که دارای قابليت کارکرد عالی
بهعنوان مادۀ ساختمانی ،مناسب برای استفاده در زیرر
اساس بدون اثر یخبستگی و مناسب برای رویره برودن
هستند ،ولی اگر در مناطق با اثر یرخبسرتگی اسرتفاده
شوند ،اثر متوسطی از خود بهجای میگذارنرد (تروران،
 .)5384بنابراین در این مناطق ﻻزم اسرت نسربت بره
تقویت مصالح با شن اقدام کرد .خراک مناسرب بررای
روسازی جادۀ جنگلی باید طوری ذرا درشرتدانره و
ریزدانۀ آن مخلوط شده باشد که خواﺹ خاک ،زمينرۀ
ﻻزم برای حداکﺜر برخورد ذرا درشتدانره خراک برا
حداقل تهييرر شرکل دانرههرا را فرراهم آورد .حرداکﺜر
تراکمپذیری ،حداقل نفوذپذیری ،رسريدن بره بهتررین
تراکمپذیری در حداقل نيروی ﻻزم ،حساس نبودن بره
رطوبت و راحتی کوبيده شدن از مهم ترین ویژگیهای
یک خاک خوب برای استفاده در روسرازی جرادههرای
جنگلی است که ﻻزم اسرت برا اجررای آزمرایش هرای
مکانيک خاک نسبت به تشرخيص و شناسرایی و رفرع
مشکال آن در صور نياز اقدام شود.
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Abstract

The use of appropriate building materials for forest road pavement has the important role in
deceasing the forest road repair and maintenance. According to the role of forest mines for
procurement of building material, awareness of their mechanical properties has a crucial
importance. For this purpose, the soil mechanical properties of mixed four forest mines used
for forest road pavement were investigated in Nav district in 7TH watershed in northern forest
of Iran. Gradation, broken face, plastic properties, durability, and sand equivalent of mixed
soil were analyzed. The gradation of mixed mines and soil classification were performed by
dry sieving and unified method, respectively. The mean values of the investigated variables
were compared with standard values. Final result indicated that soils of mines number 1, 3, 4
are gravel and poor graded (GP) but the soil of mine number 2 was sandy well graded (SW).
The best curvature and uniformity coefficient belonged to the mine number 2 with 22.5 and
4.44, respectively. Percentages of fractured particles in four mines were 71.7, 72.4, 74.8 and
72.6, respectively which was consistent with the standard values. Coefficient of friction
values for selected mines was consistent with the standard values with 38.55, 42.20, 39.47,
and 43.87, respectively. The mean values of sand equivalent for four mines were higher than
0.5. Therefore the soil of mine number 2 is more preferable for use in permanent way while,
the soil gradation of other mines should be corrected for using as a pavement material.
Keywords: Broken face, Forest road, Pavement, Soil classification, Unified method.
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