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 خالصھ

شناخت خاک جھت ساخت سازه ھای آبی و یا ھر سازه دیگر بسیار پر اھمیت است. تخریبی 
و کھ خاک می تواند برای کانالھای آبیاری و زھکشی ایجاد کند، بسیار گسترده 

خوشبختانھ قابل مطالعھ و پیشگیری می باشد. لذا خاک ھایی کھ بھ طور طبیعی دارای 
گچ ھستند رفتار مکانیکی ویژه ای داشتھ و نھ تنھا موجب وارد آمدن خسارت بھ سازه 
ھا می گردند، بلکھ اثرات زیست محیطی مخربی را نیز خواھند داشت. بدین لحاظ موضوع 

 و زھکشی دشت ارایض  کانال ھای آبیاریمحل اجرای  خاک خصوصیات تاثیر گچ طبیعی بر
برای انجام این کار تحقیقاتی بر خالف برخی کارھای قرار گرفت. و تحلیل بررسی مورد 

انجام شده در این زمینھ کھ نمونھ ھا را با گچ مصنوعی گچ دار نموده و مورد 
منطقھ و محل اجرای مطالعھ قرار داده بودند، در این مطالعھ نمونھ ھایی از خاک 

پروژه کھ دارای گچ طبیعی می باشند جھت دستیابی بھ جوابھای واقعی و مطابق شرایط 
بھره برداری، تھیھ گردید. نمونھ ھا بر اساس میزان درصد گچ انتخاب و جھت تعیین 

انجام شد. و در  BS-1377میزان درصد گچ آنھا، آزمایش شیمیایی براساس استاندارد 
و بھ منظور تعیین برخی ، ب%  انتخا15% و 10% ، 4% ، 1ھای با درصد نھایت نمونھ 

ویژگی ھای عمومی، آزمایش ھای شناسایی نیز شامل ھیدرومتری، حدود اتربرگ، تراکم و 
ھمچنین با استفاده از روابط مرتبط و موجود نسبت  نفوذپذیری انجام داده شد.

لعھ محاسبھ گردید. در نھایت مشخص تخلخل، درجھ پوکی و نشست در نمونھ ھای مورد مطا
کھ با افزایش مقدار گچ، نشانھ خمیری و وزن مخصوص خشک، کاھش و تخلخل، گردید 

  افزایش می یابد. نفوذپذیری و نشست 
  تخلخل، نشستمات کلیدی: گچ طبیعی، نفوذپذیری، کل
  

 مقدمھ .1
 

رخورد کنیم در طبیعت و در ھنگام انجام کارھای اجرایی ممکن است بھ خاکھایی ب
کھ احداث سازه بر روی آنھا در حین اجرا و یا پس از بھره برداری با مشکالتی 
ھمراه و شرایط نامتعارفی را برای اجرای کانالھای انتقال آب (سازه مورد نظر) 
بوجود می آورند. کھ این خاکھا تحت عنوان خاکھای مسئلھ دار شناختھ می شوند. 

العات ژئوتکنیکی در اغلب سازه ھای عمرانی، علیرغم نوجھ ویژه و خاص بھ مط
متاسفانھ در مطالعات اولیھ مربوط بھ پروژه ھای شبکھ ھای آبیاری و زھکشی بھ 
جنبھ ھا و ویژگی ھای ژئوتکنیکی بستر بھ بھانھ سبک بودن سازه، توجھ جدی صورت 

ی در حالیکھ این گونھ پروژه ھا بھ دلیل ماھیت خطی آنھا، ساختارھا نمی گیرد.
زمین شناسی متنوعی را در بر گرفتھ و ھمواره در تماس با آب ھستند. بھ ھمین 
دلیل ھمواره بستر اکثر شبکھ ھای آبیاری و زھکشی احداث شده در معرض تغییر شکل 
و جابجایی قرار دارند. لذا گستره فراوان خاکھای مسئلھ دار و ضرورت اجرای طرح 

و خاکھا را امری ضروری تلقی نموده  ھای عمرانی، بررسی ژئوتکنیکی اینگونھ
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مھندسان را بھ سمت بھبود کیفیت خاک و در نظر گرفتن راھکارھای اجرایی جھت 
احداث سازه بر روی خاک ھای مسئلھ دار و نا متعارف بھ منظور پیشگیری از بوجود 
آمدن خسارات احتمالی و یا ترمیم سازه ھای ساختھ شده در اینگونھ خاکھا ھدایت 

  است. نموده
مطالعھ خاکھای حاوی گچ از دھھ ھشتاد میالدی بھ بعد توجھ محافل علمی و 
دانشمندان زیادی را بھ خود جلب نموده است. مطالعات مربوط بھ خاکھای گچی از 
یک سو بھ سبب اطالع نسبی از گسترش و وسعت اینگونھ خاکھا در کشورھای مناطق خشک 

تفاوت فاحش رفتار خاکھای گچی در مقایسھ  و نیمھ خشک دنیا و از جھت دیگر بدلیل
با خاکھای دارای کانیھای غالب سیلیکاتھ افزایش چشمگیری داشتھ است. عالوه  بر 
آن باید بھ روند سریع استفاده از اراضی دارای محدودیت در کشورھای مناطق خشک 

ایران نیز جزو  ]1[ و نیمھ خشک با نرخ رشد باالی جمعیت نیز اشاره کرد.
رھایی است کھ مساحت زیادی از آن را خاک ھای گچی تشکیل می دھد. با توجھ بھ کشو

این موضوع و نیز با توجھ بھ توسعھ کارھای عمرانی، مشکالت ناشی از استفاده خاک 
 ھای گچی بھ عنوان مسئلھ ای مھم در ساخت سازه ھای آبی مطرح می باشد. 

 
 
 معرفی طرح و اھمیت تحقیق .2
 

رق بھ رودخانھ کرخھ، از شمال بھ تپھ ھای ماسھ ای لخیضی و دشت ارایض از ش
دشت دوسالق، از جنوب بھ دشت باغھ و تاقدیس ابوقریب و از غرب بھ کوه ھای 

طرح  2طرح در نواحی غربی،  4طرح عمرانی ( 7مشتاق محدود می شود. این دشت بھ 
از نظر  در نواحی شرقی و یک طرح نیز در قسمت مرکزی دشت) تقسیم شده است.

پل عبدالخان واقع می باشد کھ  -موقعیت محلی دشت ارایض در حد فاصل پل نادری
دسترسی بھ موقعیت مذکور از سھ طریق پل ھای ارتباطی نادری (در مسیر جاده 
اندیمشک بھ دھلران)، ناجیان (در مسیر جاده شوش بھ فکھ) و پل عبدالخان (واقع 

در این طرح بھ دلیل اینکھ  می باشد. در منتھی الیھ بخش جنوبی اراضی) میسر
منابع قرضھ مصالح ریزدانھ با پالستیسیتھ مناسب کھ دارای حجم قابل برداشت مورد 

طرفی بخشی از مصالح ریزدانھ نیاز برای اجرای پروژه، بسیار محدود بوده و از 
 موجود نیز شامل مواد انحالل پذیر (بویژه گچ) می باشد، امکان و نحوه اجرای طرح

 در شرایط موجود، اھمیت و ضرورت این مطالعھ را دو چندان نموده است.
وجود مواد انحالل پذیر نظیر نمک طعام و گچ موجب می شود تا بر اثر تماس این  

خاکھا با آب مواد مذکور در آب حل شده و قسمتی از ذرات جامد موجود در توده 
وم موجب افزایش تخلخل و پوک ضمن انحالل خارج شوند. این پدیده در صورت تدا خاک

شدن خاک گردیده و نھایتا" با ایجاد نشست ھای قابل مالحظھ، تخریب ساختمان خاک 
می شود. گاھی اوقات ممکن است دانھ ھای سفید موجود در خاک آھکی بوده   را موجب

و با گچ اشتباه گردند. کھ در این حالت با کمک محلول اسید کلریدریک رقیق می 
ھولت ذرات آھکی را تشخیص داد. متاسفانھ بدلیل ناکافی بودن تحقیقات توان بھ س

انجام شده بر روی خاکھای گچی و تعداد عوامل موثر بر رفتار این نوع خاک در 
مجاورت سازه ھای آبی و از جملھ کانالھای آبیاری، تا کنون اظھار نظرھای 

 ای کھ آستانھ ایجادمتفاوت و ضدونقیضی در این رابطھ صورت گرفتھ است، بگونھ 
درصد ذکر شده در حالیکھ در برخی  5خسارت در برخی از گزارش ھا حتی کمتر از 

درصد در خاک نیز بدون  15حتی  10گزارش ھای دیگر وجود گچ بھ میزان بیشتر از 
. بطوریکھ در بسیاری از پروژه ھا علت ایجاد خسارت بھ خطر تلقی گردیده است

قلمداد شده در حالیکھ علت اصلی چیز دیگری بوده است  کانالھای آبیاری، وجود گچ

ذا ل ]2[ و حتی تشخیص وجود گچ و مقدار آن بطور علمی و دقیق صورت نگرفتھ است.
بر خصوصیات خاک، مورد  طبیعی  چتاثیر گن تحقیق با انجام آزمایشاتی، در ای

 ارزیابی قرار می گیرد.
 
 

 رساخت سازه ھا در خاک ھای گچ دا مشکالت. 3
 

روي  بر ھا سازه ساخت در اي عمده مشكالت موجب خاك در گچ وجود موارد اغلب در 
 ) از % ٢٥ تا خاك  (حتي در گچ وجود .گردد مي آنھا مفید عمر كاھش نیز و ھا خاك اینگونھ
 دیدگاه از اما  باشد مي )مفید گاھي شده ذكر واكنش ھاي طبق (و ضرر بي كشاورزي دیدگاه

 اكثر گرچھ .شد خواھند اي سازه ھاي تخریب سبب" عمدتا خاك در گچ  %٤ از بیش اي سازه
 . ندارد خاك تناسب در موجود گچ مقدار با وارده خسارات میزان كھ ھستند معتقد محققین

 ھاي سازه مورد تخریب در آمده بعمل تحقیقات اكثر كھ است ضروري نكتھ این بھ توجھ اما
 خاك، سازنده عناصر مختلف تركیبات و متفاوت ارھايساخت با ھایي خاك روي بر شده ساختھ
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 كانال" اي(عمدتا ه ساز تخریب ھر مشاھده محض بھ ایشان بھتر بعبارت .است گرفتھ صورت
 و پرداختھ خاك شیمیایي و و مكانیكي فیزیكي آزمایشات انجام بھ زھكشی) و آبیاري ھاي

 از غافل . اند نموده مقایسھ را شده ھاي تخریب محل در گچ درصد شاخص، معیاري بعنوان
 ا ر خاك در موجود گچ درصد توانیم مي ما زماني و ندارد درستي مبناي ھا مقایسھ این اینكھ
 نمونھ در عناصر كلیھ كھ دھیم قرار صحیح مورد ارزیابي اي، سازه تخریب درصد بھ نسبت

 آنھا گچ درصد تنھا و بوده یكي خاك دو ساختار ھر ،...)منیزیم سدیم، (پتاسیم، مفروض
سایر  بودن برابر فرض با البتھ . باشد نمي صحیح ظاھرا محلي گیري نتیجھ این لذا .كند فرق

 خاك در آن نحوه پخش آن)، بودن بلور یا (پودر خاك  در موجود گچ شكل ھمچون خاك ھاي مشخصھ
 یكترنزد رس ھا بھ دانھ اكثر (ابعاد گچ بندي خاك)، دانھ با مخلوط یا متمركز (بصورت

 تحقیقات اكثر در .تغییرایجادمیكند خاك ھاي مشخصھ وكیف نیزدركم  …ماسھ) و یا باشد
 بعنوان خاك ھاي در كاني موجود سدیم بجاي آن شدن جایگزین و كلسیم یون جود و آمده بعمل
گچ  در لیكن .است ارزیابي شده مثبت خاك واگرایي یا تورم پتانسیل كاھش جھت حلي راه

)CaSO4و خاك پوك شدن خطر آب، در آن انحالل امكان بعلت ،وجود دارد نیز كلسیم نیو ) كھ 
 بیانگر تنھایي بھ Ca بودن  باال ھا خاك اینگونھ در و .آید مي بوجود خاك ذرات شدن شستھ

  ]3[ باشد. نمي خاك شرایط بودن بھتر
  
  

  خاک گچ دار .4
   

اثر آن روی  ه بھدر اکثر معیارھایی کھ برای تعریف خاکھای گچی ارائھ شد
)" 1983مشخصات مکانیکی و بویژه نشست پذیری خاک توجھ نگردیده است. "میناشینا(

% گچ باشد. "سگالن" این حداقل 10خاکی را در گروه گچی می داند کھ حداقل دارای 
% را برای این منظور ذکر شده است. طبق نظر " 40% ذکر کرده است و متوسط 15را 

،خاکھایی ھستند کھ بیش USBR(1977)گچی در طبقھ بندی قدیمی رمرو و آلفن" خاکھای 
% گچ وجود 14% گچ داشتھ باشند و در تحت االرض آنھا الیھ ای با بیش از 2از 

توسط "بیادگیو" برای خاکھای  1993داشتھ باشد و در آخرین تعریفی کھ در سال 
فرم رسوب گچی گچی ارائھ شده، بھ مواردی از جملھ درصد گچ، ضخامت الیھ گچی و 

 توجھ گردیده است.
 از مشخصات این خاکھا می توان بھ موارد زیر اشاره کرد:

 کاھش مقاومت خاک دست نخورده بھ مجرد اینکھ اشباع می شوند. -1
 تحکیم اولیھ و ثانویھ باال در نمونھ ھای دست نخورده. -2
جریان آب در لبتھ اگر ا د در حالتی کھ تراوش دائمی باشد،انحالل پذیری زیا -3

نھایت سبب ترسیب در  قابل توجھی گچ و یا آھک باشد، حاوی مقادیر  اراضی گچی،

 ]4[دھد. یونھای کلسیم گشتھ و نفوذپذیری را کاھش می 
در این گونھ خاکھا در اثر انحالل گچ از بافت خاک حفراتی باقیمانده و در نتیجھ 

کاھش استحکام   د منجر بھدرصد تخلخل بافت خاک افزایش می یابد کھ این فراین
خاک در مقابل تحمل بارھای اعمالی و افزایش پتانسیل نشست پذیری آن گردیده 
است. بھ طور کلی نشست در خاکھایی کھ در بافت خود دارای ذرات انحالل پذیر 
مانند گچ یا نمک ھای قابل حل می باشند بھ صورت یکی از دو حالت زیر ایجاد می 

 شود:
نشست ناشی از ضعیف شدن بافت خاک در اثر شستھ شدن مواد سیمانی از ساختار  -1

 آن خاک.
شستھ شدن ذرات گچ از بافت خاک و باقی ماندن حفرات انحاللی کھ منجر بھ  -2

 تضعیف بافت خاک و نشست می گردد.
 
 
 روش انجام تحقیق  .5
 

با مشکل مواجھ  با توجھ بھ اینکھ مسألھ اصلی کھ روند عملیات اجرایی را
بیش از درصد (  40 تا بیش از  1ساختھ، وجود درصد متغیری از گچ بھ میزان بین 

درصد) در بافت مصالح خاکی ریزدانھ محدوده  5تا  4حد مجاز توصیھ شده در حدود 
می باشد، پیش از انجام ھر گونھ تحلیلی الزم  منابع قرضھ واقع در مجاورت پروژه 

انحالل گچ در بافت خاک و تأثیر آن در باال رفتن میزان است در ابتدا قابلیت 
تخلخل مورد بررسی قرار گیرد. بھ این منظور الزم است ضمن انجام آزمایشھای 
شیمیایی بر روی بافت مصالح خاکی ریزدانھ برداشت شده از منابع قرضھ اصلی 

تحقیقاتی برای انجام این کار  .رد بررسی قرار گیردپروژه، نتایج حاصل از آن مو
مصنوعی گچ  کھ نمونھ ھا را با گچبر خالف برخی کارھای انجام شده در این زمینھ 
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دار نموده و مورد مطالعھ قرار داده بودند، در این مطالعھ نمونھ ھایی از خاک 
جھت دستیابی بھ جوابھای  می باشند منطقھ و محل اجرای پروژه کھ دارای گچ طبیعی

رداری، تھیھ گردید. نمونھ ھا بر اساس میزان درصد واقعی و مطابق شرایط بھره ب
اساس استاندارد بر، آزمایش شیمیایی آنھا میزان درصد گچ گچ انتخاب و جھت تعیین

BS-1377 انتخاب % 15% و 10% ، 4% ، 1د. و در نھایت نمونھ ھای با درصد انجام ش 
خی ویژگی ھای گردیدند. در ابتدا بھ منظور تعیین بر نام گذاری 1و مطابق جدول 

عمومی و ارزیابی تاثیر گچ بر خواص فیزیکی و مکانیکی این خاک ھا، آزمایش ھای 
و  نمونھ ھا انجامشناسایی شامل دانھ بندی، تعیین حدود اتربرگ و تراکم بر روی 

کھ  سپس با استفاده از روابط موجود نسبت تخلخل، پوکی و نشست محاسبھ می شود
پس از انجام آزمایشات ھیدرومتری و  تشریح می گردد. نتایج در بخش نتایج و بحث 

حدود اتربرگ، مشخص شد کھ نوع خاکھای مورد مطالعھ، خاک رسی با پالستیسیتھ 
قرار  CLپایین می باشد کھ مطابق با طبقھ بندی سیستم یونیفاید در گروه خاکھای 

 دارند.
 نتایج و بحث .6
 

قید  1ای مورد مطالعھ در جدول نتایج مربوط بھ تعیین حدود اتربرگ نمونھ ھ
این نتایج را بھ صورت گرافیکی نشان می دھند.   2و  1شده است. ھمچنین شکل ھای 

ھمان طور کھ مشاھده می شود وجود گچ در خاک موجب کاھش خمیرایی آن می شود. 
وجود یون ھای کلسیم دو ظرفیتی حاصل از گچ، موجب کاھش بار منفی و در نتیجھ 

می   می گردد. تاثیر گچ بر کاھش حد روانی بیشتر از حد خمیری کاھش چسبندگی
باشد. بنابراین تبادل یونی موجب افزایش فولکولھ شدن کانی ھای رسی و تغییر در 
خواص خمیرایی آن می شود بھ طوریکھ بین کانی ھای محلول رس با یون کلسیم فعل و 

رات و ترکیبات کلسیم انفعاالتی رخ می دھد کھ موجب تشکیل کلسیم سیلیکا ھید
می  رکیبات خواص خمیرایی خاک را تغییر می گردد کھ این ت آلومینات ھیدرات

 ]5[ دھند.
 

  نتایج آزمایشات حدود اتربرگ - 1جدول 

PL PI LL نمونھ خاک نوع خاک درصد گچ 
24 20 44 %1 CL S1 

20 16 36 %4 CL S2 

18 11 29 %10 CL S3 

12 10 22 %15 CL S4 

 

 
  تغییرات حد روانی با درصد گچ در نمونھ ھای انتخابی - 1شکل

  

 
  تغییرات نشانھ خمیری با درصد گچ در نمونھ ھای انتخابی - 2شکل
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و   3و شکل  2تاثیر گچ بر وزن مخصوص خشک خاک نیز بررسی و نتایج در جدول 
وجود گچ در خاک موجب کاھش ت. کھ می توان نتیجھ گیری کرد نشان داده شده اس  4
خاک می شود. کھ این امر می تواند بھ این و افزایش رطوبت قدار وزن مخصوص خشک م

موضوع مربوط شود کھ وجود گچ در خاک، موجب می شود کھ تخلخل خاک زیاد شود زیرا 
گچ بین ذرات رسی خاک قرار می گیرد و این امر بھ نوبھ خود موجب می شود کھ خاک 

 ]6[ پوک تر شود.
 
 
 
 

  زمایش تراکمنتایج آ - 2جدول 

%ω d (g/cm3) γ نمونھ خاک نوع خاک درصد گچ 

11.5 1.89 %1 CL S1 

14.1 1.87 %4 CL S2 

15.7 1.83 %10 CL S3 

17.69 1.75 %15 CL S4 

 

 
  با درصد گچ در نمونھ ھای انتخابی خشک تغییرات وزن مخصوص - 3شکل

  

 
  خابیتغییرات مقدار رطوبت با درصد گچ در نمونھ ھای انت - 4شکل

  

بنابراین وجود گچ در خاک بعد از انحالل موجب افزایش تخلخل و پوک شدن آن 
می شود کھ این امر خود منجر بھ افزایش نفوذپذیری و نشست و کاھش مقاومت آن می 

با استفاده از روابط زیر میزان تخلخل و پوکی خاک برای نمونھ ھای مورد  گردد.
آورده شده است کھ  6و  5و شکل ھای  3ولمطالعھ محاسبھ گردیده و نتایج در جد

 نشان دھنده افزایش تخلخل خاک در برابر افزایش درصد گچ می باشد.
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 e، وزن مخصوص ذرات جامد:  Gs ،: وزن مخصوص آب γw، : وزن مخصوص خشک dγ کھ در آن 
 ھستند. : درجھ پوکی nو  : نسبت تخلخل

 در نظر گرفتھ می شود. 59/2برابر  Gsطبق آزمایش انجام شده مقدار  

 

 

 

 

 

  2و  1نتایج روابط  - 3جدول 

n e d (g/cm3) γ نمونھ خاک نوع خاک درصد گچ 
.27 .37 1.89 %1 CL S1 

.28 .39 1.87 %4 CL S2 

.30 .42 1.83 %10 CL S3 

.32 .48 1.75 %15 CL S4 

 

 
  با درصدگچ تخلخل خاک تغییرات مقدار - 5شکل

 

 
  با درصد گچ مقدار پوکی خاکتغییرات  - 6شکل

  

مورد بررسی خاک را  نتیجھ آزمایش نفوذپذیری ، کھ تاثیر گچ بر میزان نفوذپذیری
   نشان داده شده است.  7و شکل  4قرار می دھد در جدول 

 
  نتایج آزمایش نفوذپذیری - 4جدول 

K(cm/s) نمونھ خاک نوع خاک درصد گچ 

1.27*10-9 %1 CL S1 

2.52*10-6 %4 CL S2 

1.74*10-5 %10 CL S3 

4.35*10-3 %15 CL S4 
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  تاثیر گچ بر ضریب نفوذپذیری - 7شکل

 
 

می ) Day, 2005(با استفاده از روش تقریبی توصیھ شده توسط مرجع ھمچنین 
  توان نشست در اثر انحالل گچ در بافت خاک را از طریق رابطھ زیر محاسبھ نمود.

]7[ 
                  )3                                                                             (

                                                   S = SL* H (Gs/Gsol)       
: درصــد گــچ قابــل حــل در SL : نشست الیھ مورد نظر در اثر انحالل گچ،S کھ در آن
: وزن مخصوص خاک غیر قابل انحالل Gs : ضخامت الیھ (عرض باند انحالل)،H بافت خاک،

 .   : وزن مخصوص گچ انحالل پذیر می باشندGsolو 

 متر فرض می شود. 1برابر  عرض باند انحالل  Hدر اینجا 

                                                            : S1 ھمحاسبھ نشست برای نمون 

  cmmS 06.10106.0
44.2

59.2*1*01.0      

       

 

و  )3لعھ طبق رابطھ (مورد مطا نشست برای سھ نمونھ دیگر کھ بدین ترتیب میزان

 نشان داده شده است .  8و شکل  5و نتایج در جدول  محاسبھ S1مشابھ نمونھ 

  
  میزان نشست نمونھ ھا - 5جدول 

S(cm) نمونھ خاک نوع خاک درصد گچ 

1.06 %1 CL S1 

4.20 %4 CL S2 

10.60 %10 CL S3 

15.90 %15 CL S4 

 

 
  تاثیر گچ بر مقدار نشست - 8شکل

 
وجود گچ در خاک موجب می شود تا در صورت تماس با آب، گچ بر اثر  در نھایت

ت قابل مالحظھ در فرآیند انحالل از محیط خاک خارج شده و ضمن افزایش تخلخل، نشس
) 8خاک حادث شود. بطوریکھ با افزایش درصد گچ در خاک شیب نمودار مربوطھ (شکل 

 یابد.تند می شود در واقع مقدار نشست بھ شدت افزایش می 
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 نتیجھ گیری . 7
 

وجود ذرات گچ در خاک ھای رسی بھ دلیل انحالل و بھ دنبال آن افزایش تخلخل  -1
 خاک، باعث پوک تر شدن خاک می شود.

 وجود گچ در خاک موجب کاھش خمیرایی آن می شود. -2
 بر اثر وجود ذرات گچ، حد روانی خاک ھا کاھش می یابد. -3
و با افزایش درصد گچ ، ک کاھش یافتھ ر اثر وجود گچ در خاوزن مخصوص خشک د  -4

 کاھش وزن مخصوص خشک خاک بیشتر خواھد بود. 
با توجھ بھ نتایج آزمایش تراکم، مشاھده می گردد کھ با افزایش میزان گچ در  -5

 خاک، رطوبت بھینھ نیز افزایش می یابد.
نتایج آزمایش نفوذپذیری نشان می دھد کھ با افزایش مقدار گچ در خاک، پس از  -6

 نحالل آن و افزایش تخلخل خاک، ضریب نفوذپذیری نیز افزایش می یابد.ا
افزایش میزان گچ در خاک باعث افزایش تخلخل و   5و شکل 1با توجھ بھ رابطھ  -7

) در خاک گردیده کھ تاثیر 6و شکل  2بھ دنبال آن افزایش پوکی (مطابق رابطھ 
 ن سازه می گردد.مستقیم بر میزان نشت و تفوذپذیری و در نھایت آسیب دید

در اثر تماس آب با خاک گچ دار و انحالل یون کلسیم گچ در آب، خطر شستھ شدن  -8
 ذرات خاک بوجود آمده و سازه دچار نشست خواھد گردید.

با افزایش درصد  )8و شکل  5(با توجھ بھ جدول  3در محاسبھ نشست طبق رابطھ  -9
 گچ، نشست نیز افزایش می یابد.

می توان در مدیریت و کنترل سازه بھ لحاظ پایداری و ق با توجھ بھ بندھای فو -10
ھمچنین اقدام بھ موقع در صورت نیاز و یا بکار بردن المان ھای جانبی ویژه 

 ھره برداری سازه اقدام نمود.در افزایش عمر ب
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