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خاکھای منبسط شونده  نشانگر اھمیت ژئوتکنیک  و چالش ھای مھندسی عمران  در دنیای 

باعث خسارتھای  جبران ناپذیری در صنعت ساختمان   گردیده است.  کنونی است، کھ  غالبا

حجم این خاکھا با گرفتن آب یا از دست دادن آن  بھ طور غیر قابل تصوری تغییر می کند و 

غالبا  باعث خسار تھای شدیدی بھ انوع ابنیھ ھا ی سنگین و سبک  می گردد. شاید عمده 

اه مدت آسیب جدی می بینند، ساختمانھایی ھستند کھ ترین گروه از سازه ھای سبک کھ در کوت

در خاکھای منبسط شونده احداث شده اند، بھ ویژه  در خاک ھای رسی کھ مینرال اصلی  

آنھا  بھ PI و   LLتشکیل دھنده آن  مربوط بھ خانواده اسمکتیت است و از نظر مھندسی 

کھ شدت این آسیب ھا برای سازه درصد است. مطالعات نشان می دھد  30و  50ترتیب بیشتر از 

ھایی کھ  در مناطق با عرض جغرافیایی بسیار کم یا بسیار باال ( مناطق کامال خشک یا  

ھمیشھ مرطوب) احداث گردیده اند ، کمتر از مناطقی است  کھ متناوبا دارای فصول مرطوب و 

نده ، روش ھای خشک   می باشند. در این مقالھ با توصیف خواص مھندسی خاکھای منبسط شو

شناسایی این نوع خاکھا در  مطالعات صحرایی و آزمایشگاھی و ھمچنین  راھکارھای مقابلھ 

  با  این پدیده ارائھ شده است.

  کلمات کلیدی: خاکھای منبسط شونده، سازه ھای سبک

  

 مقدمھ

تا کنون نمونھ ھای متعددی از آسیب ھای خاکھای منبسط شونده بھ سازه         

تلف بھ خصوص سازه ھای سبک گزارش شده است. رسھای منبسط شونده با تورم ھای مخ

) نسبتا زیادی می گردند. بھ طوری کھ این uplifts pressureخود باعث فشار باالبر (

فشارھا می توانند آسیب ھای جدی بھ سازه  سبک و حتی چوبی برسانند. تورم این 

ده می باشد.این کانی ھا آبھای خاکھا عمدتا ناشی از کانیھای رسی منبسط شون

ملکولی را جذب کرده و متورم می شوند و پس از خشک شدن ، منقبض شده و تخلخل 

 .1] [3,فراوان ایجاد می نمایند

 

 

 

 

 

  نحوه جذب آب توسط  در ساختار رسھای گروه ایمکتیت  - 1شکل



ھنگامی  خاکھای رسی می توانند رفتار واقعی ھر نوع خاک را کنترل کنند، بھ ویژه

درصد وزنی فراتر رود. خاکھایی کھ مینرال ھای فیلو  5کھ درصد خاک رس از 

)، خواص 1کانی اصلی آنھا باشند(شکل  سیلیکاتی ھمانند  کانیھای گروه اسمکتیت ،
تورمی  زیادی دارند. پتانسیل خاکھای منبسط شونده در آزمایشگاه توسط خواص 

ی گردد. خاکھای غیر آلی رسی کھ دارای حد ) شناسایی مPL, LL, SLپالستیکی آنھا (

درصد باشد، معموال  30) باالتر از PIدرصد و شاخص خمیری( 50)  بیش از LLروانی (
ظرفیت تورم زایی  باال دارند. حتی در آزمایشگاه،  انبساط چنین خاکھایی را با 

حتی فرو بردن نمونھ رسی  در آب و اندازه گیری تغییرات حجم آن می توان بھ را

 .4,5] [گویندFree swelling بررسی نمود کھ بھ این آزمایش اصطالحا 

 

 

 

 

 

 

 

الگوی چند ضلعی ترکھا در فصل خشک، این شکافھا تقریبا یک اینچ عرض  - : الف2شکل     

  اینچ دارند. 32عمق حدود   تر کھا با توجھ بھ نوع خاک معموال   - دارند. ب

ھای مطالعاتی ، خاکھای رسی منبسط شونده بھ در مطالعات صحرایی و یا در سایت 
دلیل ظھور شکاف ھای عمیق و اشکال چند ضلعی ، بھ آسانی قابل تشخیص ھستند(شکل 

 الف).– 2

متر  4/ متر تا 3نوسانات رطوبت در این خاک ھا می تواند شکافھایی بھ عمق 

ش باالیی انقباض) در بخ –ب). تناوب چنین وضعیتی (تورم  -2ایجاد نمایند.(شکل 

 .5,6] [ستون خاک می تواند عمق چنین شکافھایی را افزایش دھد

  بحث

یکی از شدید ترین آسیبھایی کھ خاکھای منبسط شونده می توانند بھ         

آنھا  است، کھ بھ دنبا ل جذب آب و   upliftفونداسیون ھا  برسانند ، باالبری یا 
رفتن و شکاف جزیی در سازه می شود  تورم ایجاد می شود.  شروع تورم،  باعث باال

و در نھایت سازه آسیب می بیند. بھ توجھ بھ اینکھ بار سازه در بخشھای مختلف 
یک فونداسیون  ھمگن نمی باشد، بنابر این میزان فشار باالبر در بخشھای مختلف 
پی متفاوت است. بھ خاطر این کھ بار وارده از طرف سازه در بخشھای مختلف یک 

ون ھمگن نیست، بنابراین فشار باالبر در قسمت ھای مختلف آن متاوت خواھد فونداسی

نشان داده شده ، در گوشھ ھای خارجی یک  3. ھمانطوری کھ در شکل 7] [بود

/ گوشھ ھا می باشد. بنابراین گوشھ 25فونداسیون مستطیلی فشار باالبر در حدود 
کت می کند. این پدیده می ھای فونداسیون نسبت بھ مرکز بیشتر بھ سشمت باال حر

تواند در اثر رطوبت ھای مختلف در خاکھا بسیار منبسط شونده باعث باال رفتن 
تیغھ بتنی( فونداسیون)  تشدید گردد. چنین حرکاتی ناھمگن در فونداسیون ھای 
ساز ه ھا بھ ویژه سازه ھای سبک باعث بھم ریختگی در چھار چوب یا فرم سازه می 

 .2] [)5ونت غیر ممکن می سازد( شکل گردد و را برای سک

فونداسیون ھای ھمراه با شمع در  1950برای مقابلھ با چنین حرکاتی از سال 
کشورھای مختلف بھ ویژه آمریکا برای مقابلھ با انبساط خاک رایج شده است. با 
این وجود این نوع فونداسیون ھا گاھی در چنین شرایطی جوابگو نبوده اند، بھ 

ی کھ شمعھا بھ اندازه کافی عمیق نبوده اند، زیرا بھ طور مداوم خصوص ھنگام
گوشھ ھای شمعھا ی یک سازه ، تحت فشار باال بر در فصول مرطوب قرار می گیرند. 
سپس شمعھا در فصل ھای خشک اتصال اصطکاکی شان ،در اثر انقباض خاک از بین می 

یت از سازه را  بھ شدت ). فقدان چنین اصطکاکی توانایی شمعھا در حما3رود (شکل
کاھش می دھد. این تغییر وضعیت می تواند آنقدر زیاد گردد تا شمعھا ویران 



گردند. برای جلوگیری از چنین خطراتی شمعھا باید تا زیر سطح نوسانات رطوبت 

 .4,9] [ھای فصلی راده شوند

یرا طراحی زھکش ھای نامناسب گاھی تاثیر معکوس در پایدار سازی سازه  دارد، ز
تورم این خاکھا باعث باال رفتن زھکش و ایجاد درز و شکاف با بتن ھای زھکش و 

 ).6خاک می شود(شکل

خاکھای منبسط شونده بیشترین آسیب ھا  را  بر سازه ھا، در نواحی دارای فصول 
خشک و مرطوب وارد می کند، اما در سازه ھایی کھ در سرتاسر سال در شرایط مرطوب 

 د، کمتر آسیب وارد می کند.یا خشک قرار دارن

تر ، اختالف  -بزرگترین مشکل در خاکھای منبسط شونده  مناطق دارای فصول خشک
مداوم در آب محتوای خاک می باشد، کھ دائما باعث تغییر حجم می گردد، این 
ویژگی گاھی توسط انسان تشدید می گردد. برای نمونھ باغبانی و چمن کاری باعث 

در بخش بیرونی خاک می گردد. در حالیکھ بخش بیرونی خاک  ایجاد منطقھ  مرطوب
خشک می باشد، این حالت منجر بھ ایجاد فشار تورمی متفاوت روی فونداسیون می 
گردد. بنابراین در تمام یک دوره زمانی اختالف رطوبت بین خاک زیرین و خاکھایی 

استخر، نشت لولھ کھ مستقیما در معرض شرایط اقلیمی ھستند، وجود دارند. نشت از 

 .11] [ھا و دیگر منابع آب چنین وضعیتی را تشدید می نمایند

 

 

 

 

 

 

 

  

آسیب یھ شمعھای کم  - ( سمت چپ)4، شکل 7] [نحوه حرکت تیغھ بتنی - (سمت راست) 3شکل    
عمق حفظت کننده سازه. در شروع فصلھای بارانی ، شمعا سازه را حمایت می کنند، اما 

بارندگی)، خاک متورم شده و فشار بالرونده  10تا  5ھنگامی کھ آب وارد شکافھا شد(بعد از 
قباضی ظاھر می بھ شمع ھا منتقل می شود. در فصول خشک سطح آب پایین می رود و ترکھای ان

شود و اصطکاک شمعھا و سازه از بین می رود و تیغھای فونداسیونی تغییر شکل پیدا می 
  کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 - (سمت چپ)6. شکل 6] [(سمت راست): نمونھ ای از سازه احداث شده در خاک اسمکتیتی5شکل
  ن.باالرفتن زھکش احداث شده در خاک منبسط شوند و نفوذ مداوم آب از حاشیھ ھای آ

بھترین راه برای جلوگیری از خطرات و آسیب ھای خاکھای منبسط شونده ، گسترش 
فونداسیون در زیر منطقھ نوسانات رطوبتی خاک است.، زیرا باعث ایجاد پوستھ یا 
زون اصطکاکی زیر منطقھ خشک میگردد. راه کار دیگر برای تعدیل خواص انبساطی 



ن در فصول بارانی است. چنین طرحھایی خاک ، جمع آوری اب باران و فیلتر کردن آ
در ایاالت متحده آمریکا و یا در کشور انگلستان با موفقیت اجرا گردیده است. 

فوت عمق در  6ضمنا  از  دیگر راه کار ھای مکمل، استفاده از شمعھایی با حداقل 
زیر  فونداسیون سازه ھا می باشد. این شمعا می توانند تا حدودی در برابر 

ت آب در چنین خاکھایی مقاومت نمایند ، اما اگر خشکسالی چندین سال دوام نوسانا

 . 10] [ )3یابد باید عمق شمعھا افزایش یابد(شکل

بررسی ھای متعددی توسط محققین نشان می دھد کھ افزایش عمق شمعھا باعث کاھش 

) dخاک) می شود. در صورتی کھ حداقل نسبت قطر شمع ( -حرکات باال بر (اتصال شمع
باشد،  حرکات باال رونده بھ طور قابل توجھ  0.04L/d) بھ صورت Lبھ طول شمع (

کاھش می یابد. وقتی در این رابطھ قطر کاھش می یابد و بر عکس ارتفاع شمع زیاد 
می گردد ف تاثیر تورمی بھتر خنثی می گردد، اما با شمع با قطر زیاد ، اثر 

 .کاھش می یابد  upliftکاھندگی در مقابل 

اگر در مجاورت چنین سازه ھایی منابع نشت آب ھمانند استخرو... وجود داشتھ 
باشد، می توانند در طراحی عمق سازه ھا و آسیبھای احتمالی اثر گذار باشند. 
پوستھ ھا یا الیھ ھای استخر ھا معموال از مالت ھای گونیتی(بتن پاشی ھمانند 

رابر فشارھای تورمی می تواند شاتکریت) ساختھ می شود، این الیھ بندرت درب

)، ھمچنین در ھمھ استخر ھا آب در بین الیھ ھای آن و 8و7مقاومت نماید (اشکا ل
بھ ویژه بیرون از آن تراوش می نماید. از آنجاییکھ استخر ھا عموما در منطق 
خشک احداث می شوند، این سازه ھای حاشیھ ای اثرات تورمی را بھ خصوص در این 

 .11] [ی کنندمناطق تشدید م

 

 

 

 

 

  

(سمت راست): نمایش تشدید تاثیر استخر در مجاورت سازه ھای احداث شده در خاکھای 7 شکل 
): طرحی مناسب برای اجرای 8منبسط شونده، بھ علت نشت مداوم  آب در سرتاسر آن. شکل(

یت می استخر در خاکھای متورم شونده کھ در آن تراوش ھای آبی توسط زھکش بھ خارج طرح ھدا
  شود.

 یحا) . در این طر7تا کنون راھکارھای موفقی در این رابطھ ارائھ شده است (شکل
گود آماده شده توسط الیھ ای الستیکی بھ نام ھیپالون  پوشیده می شود تا آب 

تراوش شده  در داخل الیھ زھکش مانده و توسط لولھ زھکش از محدوده سازه خارج 

از  enkamat )ار انعطاف پذیر  و متخلخل است (گردد. دیگر الیھ محافظ  کھ بسی
پتانسیل فشار تورمی در لبھ ھای استخر جلوگیری می نماید. این الیھ ھمانند 

زھکشی قائم عمل نموده و آب را بھ داخل زھکش ھدایت می نماید. این سینم در 

 .8] [منطق شیب دار بسیار موثر بوده است

 نتیجھ گیری         

نده می توانند بھ سازه ھا ی سبک آسیب ھای جدی و غیر خاکھای منبسط شو -1
قابل جبران برسانند. بنابراین مھندسان با تشخیص چشمی و یا آزمایشگاھی 
حتی مطالعات محلی این نوع خاکھا ، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند و سازه 

 ھایی را طراحی نمایند کھ در برابر فشار ھای تورمی پایدار باشند.

ق عمق فونداسیون و زھکش ھای موثر برای ھدایت آب بھ داخل آنھا طراحی دقی -2
 ، بصورت جدی ابنیھ ھا را در برابر فشارھای باال بر ایمن می نماید.

با توجھ بھ داده ھای بدست آمده در آزمایشگاه، براحتی می توان خاصیت  -3

 .9] [تورم پذیری خاک ھا را پیش بینی نمود
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