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بهسازي سطحی خاکهاي سيلتی با تغيير دانهبندي مصالح و ارائه طرح اختالط بهينه
احمدرضا مظاهری * ،1مسعود پاکنهاد2و محمد

ترکمن4

 1استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی
 2استادیار گروه مهندسی عمران ،مرکز آموزش عالی محالت
 4دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمین
(دریافت ،29/11/22 :پذیرش ،28/8/3 :نشر آنالین)28/8/9 :
چکيده
امروزه در زمینه بهسازی خاا تح ی اات گساتردهای صاورت گرفتاه اسات .در اکاار ایان تح ی اات از یاک افزودنای مانناد سایمان یاا آهاک باه
منظااور بهدااود خااوام م اااومتی خااا بهااره گرفتااه شااده اساات .در ایان تح یاق بااا توجااه بااه مشع ااات ضااعیف م ااالم موجااود در سااایت ،سااعی
شااده اساات بااا ت ییار دانااهبناادی م ااالم ،م اوماات مااورد نیااز خااا تاأمین گااردد .باادین منظااور بااا اسااتزاده از روش تاااگو ی طاارا اخااتال هااای
معتلزی تعیاین گردیاد کاه در مجماو  29حالات معتلاف مشاعد شاد .بارای تعیاین پارامترهاای م ااومتی خاا در ایان حالاتهاا  59آزماایش
باارش مساات یم باازر  44×44سااانتیمتاار انجااام گرفتااه اساات .در ادامااه بااا اسااتزاده از روش تاااگو ی طاارا اخااتال بهینااه ب اه دساات آمااده و
ظرفی ات باااربری در دو شاارایط اولی اه خااا و طاارا اخااتال بهینااه تعیااین گردی اده و ت اأثیر درصااد ترکیدااات م ااالم معتلااف مااورد ارزی اابی قاارار
گرفتااه اساات .در نهای ات طاارا اخااتال ب اه دساات آمااده جهاات اجاارا در پااروژه ،ارائااه گردی اده و در منط ااه صاانعتی ارا در زمین ای بااه مساااحت
 144444مترمربع به اجرا رسیده است.
کلمات کليدي :بهسازی سطحی خا  ،روش تاگو ی ،آزمایش برش مست یم.

 -1مقدمه
بهسااازی خااا در اکااار مسااائل مهندساای ژئوتکنیااک
زمااانی کااه م ااالم شاارایط م اااومتی شزم را نداشااته باشااد،
مطرا اسات .ایان عمال باه منظاور اصاالا خاوام مهندسای
خااا باارای دسااتیابی بااه اهااداج معتلااف انجااام ماایشااود.
روشهااای معتلزاای جهاات بهسااازی وجااود دارد کااه از جملااه
آنها میتوان باه اخاتال عمیاق خاا  ،روشهاای جاایگزینی
م الم و استزاده از افزودنایهاا باه منظاور تادیات خاا ناام
برد .این روشها ممکان اسات باعاي ایجااد ت ییارات فیزیکای
و شاایمیایی در ساااختار خااا شااوند و خااا را بااه شاارایط
مطلوب مورد نظر برسانند.
روشهای جاایگزینی م االم معماوشه باه دو صاورت ماورد
استزاده قارار مایگیرناد .در اکاار ایان ماوارد م االم ریزداناه
به م االم درشاتداناه موجاود افازوده مایشاود تاا پتانسایل
روانگرایای در خاا ماساهای را در زماان وقاو زلزلاه کااهش
دهند .تح ی ات نشان میدهاد افازایش درصاد م االم ریاز باا
خاصاایت ساادندگی باعااي افاازایش م اوماات م ااالم در

روانگرایااای مااایگاااردد ( Ishiharaو 1262 ،Koseki؛  Parkو
 .)2414 ،Kimدر برخاای مااوارد بااه م ااالم ریزدانااه درصاادی
ماسااه افاازوده ماایگااردد کااه خاصاایت م اااومتی م ااالم را
ت ییاار ماایدهااد ( Martinsو همکاااران2441 ،؛  Ferreiraو
2448 ،Bica؛  Nocillaو همکاران.)2448 ،
اولااین بااار در اروپااا تکنولااوژی ترکی ا خااا  -ساایمان و
تراکم بعشیدن در فرانسه معرفای شاد .باا توجاه باه پیشارفت
شمگیر روز به روز این تکنولاوژی باه بررسایهاای دقیاقتار
آن پرداختااه شااد Firatcabalar .و همکاااران ( ،)2419بااه
بررساای م اوماات زهکشاای نشااده ترکیا معلااو خااا رس
بااا حااد رواناای پااایین بااا معلااو شاان و ماسااه بااه وساایله
آزماااایش نزاااوط معااارو را انجاااام داده اسااات Hsiao .و
همکاااران ( ،)2419باار روی رفتااار و پارامترهااای مهندساای از
قدیاال آزمااایش سااه محااوری زهکشاای نشااده ،تحکاایم یااک
بعاادی و آزمااایش سااه محااوری ساایکلی زهکشاای نشااده باار
روی نمونههای ترکی شاده شان و ماساه باا سایلت پرداختاه
اسااتعدادی از مح ااین نیااز بااه بررساای بهدااود خااا رس بااه

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس488 - 32386424 :
آدرس ایمیل( a.mazaheri@abru.ac.ir :ا .مظاهری)( masoudpaknahad@gmail.com ،م .پاکنهاد)( turkaman.mohamad@gmail.com ،م .ترکمن).
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1 . Electro-Osmosis

 -2طرح مسئله
کارخانااهای در منط ااه صاانعتی ارا بااه منظااور تااأمین
فضااای مااورد نیاااز دسااتگاههااای خااود و اساات رار دسااتگاههااا
نیازمنااد بسااتر مناس ا اساات کااه ظرفیاات باااربری مجاااز را
تااأمین نمایااد .منط ااه مااورد مطالعااه دارای خااا ریزدانااه
سیلتی ضعیف میباشاد کاه قابلیات تحمال بارهاای ماذکور را
ناادارد .مشع ااات ایاان خااا در جاادول ( )1آورده شااده
است.
جدول  -1مشخصات خاک اوليه موجود در سايت
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از طرفااای باااا توجاااه باااه حجااام عملیاااات سااااختمانی
( 144444مترمرباع تااا عمااق  64سااانتیمتاار) تعااویخ خااا
و یااا خاااکدرداری تااا رساایدن بااه ساانت بسااتر از لحااا
اقت ااادی م اارون بااه صاارفه نماایباشااد .لااذا جهاات بهسااازی
خااا منط ااه موضااو تادیاات خااا بااا افاازودن م ااالم
درشااتدانااه بااه خااا منط ااه مطاارا گردیااد .در ای ان طاارا
سعی بر آن است با افازودن م االم درشات داناه بتاوان داناه-
بندی مناسدی برای م االم ایجااد نماود کاه ظرفیات بااربری
تا حد مورد نیاز را داشته باشد.
100
90
80
70
60
50
40
30
20

)Percent by weight finer (%

روش الکتاارو -اساامزی 1پرداختااهانااد .در ایاان روش ت ییاارات
فیزیکاای و شاایمیایی در ساااختار خااا ر ماایدهااد کااه
موجااا بهدااااود خاااوام آن ماااایگااااردد ( Estabraghو
همکاااااااااااران2413 ،؛  Jonesو همکاااااااااااران2411 ،؛
.)2411 ،Karunaratne
اسااتزاده از ترکی ا خااا بااا شسااتیک بااه منظااور بهدااود
رفتاار لارزهای نیاز توساط تعادادی از مح این ماورد بررساای
قاارار گرفتااه کااه در ایاان تح ی ااات مشااعد شااد کااه درصااد
شساااتیک بااار میااازان ضاااری میرایااای تأثیرگاااذار اسااات
( Kimو 2446 ،Santamarina؛ 2444 ،Feng؛ ،Kim
 2449و  Pamukcuو همکاران.)2448 ،
 ،)2418( Carascaدر مطالعااااااات خااااااود باااااارروی
ترکیاا خااا رس و ماسااه تادیاات شااده بااا ساایمان بااه
وسااایله آزمایشاااات م اومااات فشااااری مح اااور نشاااده،
م اوماات خمشاای ،تعلعاال و دانساایته بهااره باارده اساات.
 Kimو همکاااااران ( ،)2418تااااأثیر دانااااهبناااادی را بااااا
توجاااه باااه آزمایشاااات ساااه محاااوری سااایکلی زهکشااای
نشاااده در نموناااه ترکیااا شااان و ماساااه -خاااا رس
بررسی کرده است.
 Tahmasebipoorو همکااااران ( ،)2415باااا اساااتزاده از
الگوریتم ژنتیک بر بررسای ظرفیات بااربری پایهاای ساطحی
پرداختند .آنهاا از نتاایت تح ی اات دیگار مح این باه منظاور
تربیاات و تساات الگااوریتم خااود اسااتزاده نمودنااد و در پایااان
نتااایت حاصاال از کااار خااود را را بااا نتااایت حاصاال از روابطاای
مانند  Vesicو  Meyerhofم ایسه نمودند.
در اکااار تح ی اااتی کااه در زمینااه بهسااازی خااا هااا بااا
اضااافه کااردن م ااالم انجااام گرفتااه اساات ،روش جااایگزینی
م ااالم بااا م ااالم ضااعیف اساات .در اکااار ایاان تح ی ااات،
م ااالم ریزدانااه بااا خاصاایت خمیااری بااه م ااالم ماسااهای
مستعد روانگرایی افزوده میشود.
در این م الاه ساعی بار آن اسات م االم ضاعیف ریزداناه
با درصدهای معتلف م االم درشاتداناه جاایگزین گردناد تاا
جایی که بتواناد بهتارین م اومات ،ظرفیات بااربری و نشسات
در محاادوده مجاااز را باارای سااازههااای ساانگین موجااود در
منط ه مهیا نماید .برای ایان منظاور باا در نظار گارفتن هاار
رده م ااالم ،و تعیااین درصاادهای اخااتال معتلزاای از ایاان
م ااالم بااا اسااتزاده از روش تاااگو ی ،نمونااههااای آزمااایش
باارش باازر بااه ابعاااد  44×44سااانتیمتاار از ایاان م ااالم بااا
ترکیدات جدیاد تهیاه و ماورد آزماایش قارار گرفات .در اداماه
باه منظاور تعیاین درصاد اخاتال بهیناه باا اسااتزاده از روش

تاااگو ی مناس ا تاارین طاارا اخااتال بااا بیشااترین ظرفیاات
باربری تعیین و ارائه گردیده است.
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شکل  -1منحنی دانهبندي مصالح اوليه

شکل ( )1منحنای داناهبنادی اولیاه م االم درشاتتار از
 4/459میلاایمتاار را نشااان ماایدهااد .همااانطااور کااه در ایاان

ا .مظاهري و همکاران  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،84شماره ( 1بهار 104-109 ،)1931

101

شااکل مشااعد اساات حاادود  24درصااد م ااالم ریزتاار از
 4/459میلاایمتاار ماایباشااند کااه بااا توجااه بااه مشع ااات
مطاارا شااده در جاادول ( )1خااا از نااو  MLبااا پارامترهااای
م اومتی ضاعیف مایباشاد .باه منظاور تاأمین م اومات ماورد
نیاااز خااا منط ااه ،جهاات تااأمین بااار وارده و رساااندن
نشستها باه حاد مجااز ،یکای از بهتارین راهکارهاا مایتواناد
افاازودن م ااالم درشااتدانااه بااه خااا منط ااه باشااد .ایاان
افاازایش بایسااتی طاای یااک رونااد منط اای و مشااعد انجااام
گیرد و نتایت در کلیه ایان مراحال ماورد ارزیاابی قارار گرفتاه
و بهترین نتیجه گزارش شود.
 -9فعاليتهاي آزمايشگاهی

باار مدنااای روشهااای کالساایکی کااه باارای محاسااده
ظرفیاات باااربری پاایهااا وجااود دارد دو پااارامتر ساادندگی و
زاویااه اصااطکا بیشااترین تااأثیر را دارنااد ( Barariو ،Absen
 .)2412ایاان موضااو را ماایتااوان در رابطااه ظرفیاات باااربری
کااه توسااط ترزاقاای ارائااه شااد (رابطااه ( ))1مشاااهده نمااود (
 )1234 ،Terzaghiدر ایاان رابطااه پااارامتر ساادندگی بااه
صااورت مساات یم و پااارامتر زاویااه اصااطکا بااه صااورت یاار
مساات یم و بااا تااأثیر باار فاکتورهااای ساادندگی ،دانساایته و
سربار در رابطه تأثیرگذار هستند.
1
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بااه منظااور بهسااازی خااا مااورد مطالعااه ماایبایسااتی
درصاادهای معتلزاای از م ااالم درشااتدانااه بااه خااا افاازوده
شااود و ساار در حالااتهااای معتلااف اخااتال پارامترهااای
م اااومتی خااا تعیااین گااردد .بااه منظااور تعیااین بهتاارین
دانه بندی ساعی بار آن شاد کاه م االم از لحاا انادازه در 3
دسته ت سیمبندی گردناد کاه ت ییار وزن م االم در هار یاک
از ایاان هااار سااطم باعااي ایجاااد نااوعی جدیاادی از م ااالم
ماایگااردد .امااا از آنجااا کااه م ااالم  GCماایتوانااد مناس ا تاار
باشااد و ظرفیاات باااربری بیشااتری ایجاااد کنااد درصااد م ااالم
درشات از  9میلاایمتاار در اکااار ترکیدااات باااشتر از  94درصااد
انتعاب شده است.

باار مدنااای توضاایحات مطاارا شااده ماایبایسااتی طاارا
اختالطی کاه بیشاترین م ادار سادندگی و زاویاه اصاطکا
و متعاق ا آن بیشااترین ظرفیاات باااربری را ایجاااد مااینمایااد
انتعاااب گااردد .باارای دسااتیابی بااه بهتاارین طاارا اخااتال
درصاادهای معتلزاای از م ااالم در هااار گااروه و در پاانت
سااطم معتلااف بااا یکاادیگر ترکی ا شاادهانااد .ایاان سااطوا و
فاکتورها برای  944گارم خاا (وزن خاا مدناا) در جادول
( )4نشان داده شدهاند.
در مرحلااه بعااد ماااتری آزمایشااات بااا اسااتزاده از روش
تاااگو ی طراحاای شااده و اطالعااات مراحاال معتلااف تحلیاال
تعریااف شااده اساات (جاادول ( .))3باار مدنااای ایاان جاادول
میدایسااتی  29طاارا اخااتال معتلااف بااا یکاادیگر ترکیاا
شوند و نتایت حاصل از آنها با یکدیگر م ایسه گردد.

جدول  -2تقسيمبندي مصالح به چهار گروه مختلف

جدول  -9فاکتورها و سطوح مختلف مصالح

 -1-9شرح آزمايش

گروه 1
خاک ≤ 5
𝑚𝑚 ≤ 20

 43تا  59درصد

گروه 2

گروه 4

گروه3

خاک ≤ 1
𝑚𝑚 ≤ 5

0.075
خاک ≤
𝑚𝑚 ≤ 1

خاک
𝑚𝑚 ≤ 0.075

 9تا  42درصد

 4تا  6درصد

 9تا  24درصد

تعیااین درصاادهای اخااتال م ااالم از روش تاااگو ی
صااورت گرفتااه اساات .کااه در نهایاات  29طاارا اخااتال
معتلف مشعد گردیده است.
 -2-9آزمايش برش مستقيم
بااه منظااور تعیااین مشع ااات م اااومتی خااا هااا در
نمونااههااای ساااخته شااده ،از آزمااایش باارش مساات یم باازر
اسااتزاده شااده اساات .همااه نمونااههااا بااا وزن مع ااوم 16
کیلونیوتن بار مترمکعا سااخته شادهاناد .ساربار انتعاابی در
همااه تسااتهااا یکسااان و براباار  14کیلونی اوتن باار مترمربااع
میباشد.

فاکتورها
گروه 3

گروه 4

گروه 2

گروه1

21/5
52/6
34/4
46/9
143/2

18/3
19/2
26/2
46/1
25/2

142/2
22/3
92/4
149
126/2

264/9
488/9
459/4
466/5
159/9

سطوا
سطم اول
سطم دوم
سطم سوم
سطم هارم
سطم پنجم

باااارای تعیااااین زاویااااه اصااااطکا و سااااندگی در
درصدهای معتلف ترکیا م االم هار آزماایش بایساتی ساه
بار تکارار شاود .پا در مجماو  59آزماایش بارش مسات یم
انجااام گرفتااه اساات .کااه نتااایت حاصاال از ایاان آزمایشااات در
جدول ( )9نشان داده شاده اسات .هماان طاور کاه از جادول
( )9دیااده ماایشااود پااارامتر ساادندگی و زاویااه اصااطکا
خروجیهای اصلی آزماایشهاا مایباشاند .باا افازایش هریاک
از این پارامترها ظرفیت باربری نیز افزایش پیدا میکند.
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9
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1

4
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1

3

14

4

4

9

2

8

22/4

(درجه)
نام خا

جدول  -8درصد ترکيب مصالح در آزمايشهاي مختلف

44/1

GPGC
GWGC

گردد .این حالت بهیناه را مایتاوان باه کماک روش تااگو ی
تعیین نمود.
 -8تعيين طرح اختالط بهينه
با تحلیل نتایت و گراج های حاصل از روش تاگو ی جهت
تعیین ماکزیمم م اومت برشی ،که م ادیر شاخد کیزیت آن در
شکل ( )4نشان داده شده است ،طرا اختال بهینه تعیین
گردیده است .بر مدنای این طرا اختال ماکزیمم ظرفیت باربری
حاصل میگردد (جدول (.))3

GC
GPGC
GPGC

GC
GC

شکل  -9مقادير شاخص کيفيت از روش تاگوچی
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4

3

1

4

6

41

19

4

9

2

3

9

22/5

GPGC
GPGC

جدول  -1درصد اختالط مصالح در بهينهترين حالت به روش
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3
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3
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4
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3
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1

3
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3

3
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9

2

44/8
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24

3

9

4

1

2

26/3

GC

21

9

1

9

3

9

25/9

GPGC

22

9

2

1

9

9

25/9

GC

24

9

4

2

1

8

28/8

GC

23

9

3

4

2

6

28/8

GC

29

9

9

3

4

13

23/3

SPSC

GPGC
GPGC

نکتااه مهاام در ایاان خ ااوم ایاان اساات کااه بهتاارین
اختال م الم حالتی اسات کاه ظرفیات بااربری باه حاداکار
خااود برسااد .ایاان حالاات ممکاان اساات در ماااکزیمم حالاات
ساادندگی یااا زاویااه اصااطکا ر ندهااد و بایسااتی حااالتی
کااه ماااکزیمم ظرفیاات باااربری ناشاای از رابطااه ( )1را تعیااین

تاگوچی
گروه1

گروه 2

گروه 4

گروه 3

82

15

4

16

با توجه به نتایت و درصد نمونه طرا اختال بهینه ایجاد شده
از روش آماری تاگو ی ،آزمایش دانهبندی و برش مست یم بر
روی آن انجام گرفت .که نمودار دانهبندی آن در شکل ( )4ارائه
گردیده است و نتایت مت ییرهای م اومتی خا با توجه به
آزمایش برش مست یم همچون زاویه اصطکا داخلی 41/6
درجه و سدندگی  11کیلونیوتن بر مترمربع و وزن مع وم
خشک حدود  12/2کیلونیوتن بر مترمکع به دست آمده است.
همانطور کاه در جادول ( )9مشاعد اسات باا ت ییار داناه-
بندی م الم ،مایتاوان خاا ماورد مطالعاه را از سایلتی باه
شاان معلااو بااا ساایلت تداادیل نمااود .باارای م ایسااه بهتاار
نتایت میتاوان ظرفیات بااربری یاک پای ساطحی مربعای باه
ابعاااد یااک متاار را باارای خااا اولیااه و طاارا اخااتال نهااایی
م ایسااه نمااود .نتیجااه ایاان م ایسااه در شااکل ( )9نشااان داده
شده است.
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. درصااد باعااي افاازایش زاویاه اصااطکا مایگااردد99 حاادود
-افزایش بیشتر از حاد آن باعاي کااهش زاویاه اصاطکا مای
 این کاهش ممکن اسات باه علات بهام ریعتگای ایجااد.گردد
.شده در منحنی دانهبندی باشد
 با بهارهگیاری از روش تااگو ی بهتارین طارا اخاتالتعیین شده است کاه در ایان طارا اخاتال زاویاه اصاطکا
 کیلونیااوتن بااار مترمرباااع و11  درجاااه و سااادندگی41/6
.کیلونیوتن بر مترمکع میباشد
 مراجع-1
 منحنی دانهبندي مصالح در بهينهترين حالت-8 شکل
3
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خاک اولیه

خاک اصالح شده

 مقايسه نتايج ظرفيت باربري در دو حالت خاک اوليه- 1 شکل
و خاک اصالح شده

برای خاا باه دسااات آماده از طرا اختال جدید م دار
 نتایت به دست آمده.نشاسات اشستیک نیز کنترل گردیده است
 میلیمتر نشان می دهدکه محدوده قابل11 نشست را در حدود
.قدولی میباشد
 بحث و نتيجهگيري-1
یک ای از راههااای بهدااود خااوام خااا ت یی ار دانااهبناادی
 با این کاار مایتاوان پارامترهاای م ااومتی خاا.آن میباشد
 در ای ان م الااه بااا ت س ایمبناادی خااا باار.را بهدااود بعش اید
اساااس دانااهبناادی بااه هااار گااروه معتلااف ت اأثیر ت یی ارات
 کااه نتااایت بااه شاارا زیار باه.دانااهبناادی بررسای شااده اساات
.دست آمده است
29  در ایا ان تح یا اق باااا اساااتزاده از روش تااااگو یآزمااایش بااا درصاادهای معتلااف م ااالم طااراریاازی شااده
 ایاان آزمایشااات در دسااتگاه باارش مساات یم بااا ابعاااد.اساات
. انجام گرفته است44×44 جعده آزمایش
 نتااایت باه دساات آمااده از ایاان تح یااق نشااان مایدهااد میلایمتار باعاي تاا9 افزایش م الم درشتداناه بازر تار از
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1. Introduction
In this study, the fine weak materials replaced with different percentages of coarse aggregate to
provide the best resistance and load capacity for heavy construction in the area. For this purpose,
by using the Taguchi method and taking four classes of materials, different mixing of the materials
were determined, and large scale samples with dimensions 30×30cm with the new material
compounds was obtained and they were tested. By cooperating neural networks and artificial
intelligence the most suitable mix designs and best resistance value determined.

2. Methodology
2.1. Description of the problem
A factory in the industrial zones of Arak to preparation the space for their devices and their
deployment have required suitable base that provide proper allowable bearing capacity. The study
area is weak silty fine-grained soils that are not capable of withstanding the loads. Also, due to the
vast area of construction operations (about 100,000 square meters) soil replacement or
excavation to the bedrock was not economic. Therefore, the issue of soil stabilization of soil by
adding coarse aggregate was raised.
In order to provide the resistance needed to meet the load and minimizing soil subsidence to
allowable limits, one of the best ways is that we can add coarse aggregate to the soil. This increase
should be done in a logical and clear method. Throughout all process, the results must be
evaluated and the best results will be reported.

2.2. Experimental study
In order to improve soil studied various percentages of coarse aggregate should be added to the
soil and then with different mixing soil strength parameters to be determined. It was attempted to
determine the optimum particle size of materials base on material size classification in four
categories which the changing of materials weight in each of these four levels is causing to have a
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new kind of materials. But since the GC can be more suitable materials and create greater bearing
capacity, percentage of coarse materials above 5mm in most compounds more than 50% selected
(Hsiao et al. 2015). The percentage of mixing materials are determined by using Taguchi statistical
method and are divided in four level that shown in Table 1. Finally, 25 different mix designs have
been identified.
Table 1. Classification of materials into four levels
Group D
Soil ≤ 0.075 𝑚𝑚
5% to 20%

Group C
0.075 ≤ Soil ≤ 1 𝑚𝑚
3% to 8%

Group B
1 ≤ Soil ≤ 5 𝑚𝑚
5% to 39%

Group A
5 ≤ Soil ≤ 20 𝑚𝑚
34% to 75%

3. Conclusions
One way to improve the properties soil is replacements of changing aggregate mix (Carasca,
2016). This can improve the soil strength parameters. In this paper, based on the aggregation size,
soil materials divided into four groups and effect of aggregation is investigated. The results are
presented below.
- In this study, using the Taguchi method 25 experiment with different materials is planned.
These tests have been carried out by direct shear tests method with dimension box of 30×30cm.
- In order to better analyze the results the artificial network have been used. And the impact of
material aggregate change on soil resistance was evaluated. The results show that increasing of
coarse aggregate larger than 5 mm up to 55 percent will increase the friction angle. Increasing
more than 55 percent will reduce the friction angle. This decline may be due to the disorganization
in soil gradation curves.
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