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خالصه

و شبکه آبیاري جنوب  یعمران یهکانالناح یرمس يها خاك يبرا تورمیین میزان مربوط به تع یشاتآزماانجام بدون  ،وقوعتورم بینی یشمقاله، پ یندر ا

، بدون انجام متور لیپتانس، غیر مستقیمو سریع یفیک یابیو ارز یبررس ق،یتحق نیهدف از ادر واقع . استسد ستارخان اهر انجام شده یابپازهکشی 

کانال  یرنمونه خاك مس 57حدودآتربرگ  یینتع یشاتآزما یجمنظور، از نتا ینبد. با استفاده از حدود اتربرگ استآزمایشات مستقیم تورم و تنها 

و  یريخمشاخصبا  يبند طبقهسازان،  پی ، سرانگشتیUSBRشامل  تورم یممستقیرغبینی  یشپ يها روشوقوع تورم به احتمال تا  استفاده شده است

که  ل شدحاص یجهنتدر نهایت این . تعیین شده استRaymondهاي رسی با استفاده از نمودار  همچنین نوع کانی .رامان انجام شود _داکشانمورتی

 یريخمو شاخص یريحدخم يچهار نمونه، دارا ینا. دهند یتورم را از خود نشان نم یلپتانسیر کانال،مس يها نمونه یهبه جز چهار نمونه خاك، بق

  .تورم است وقوعبر یرآنهاهستند که نشانگر تاث ییباال

.تورم یممستقیرغ یابیارز ی،، حد روانکانی هاي رسیي آبیاري پایاب سد ستارخان اهر،  شبکه: کلمات کلیدي

  مقدمه   .1

گسترده در  ياه  كو تر ندبه طور گسترده مورد استفاده قرارگرفت يآجر يهاکه سازهنیاناشناخته بود تا 20قرن  لیمتورم شونده تا اوا يهاخاك يمسئله

 يامقاله یدر جهان انجام داد، ط شونده ي متورمخاکها یپراکندگ يبر رو 1970یکه حوال ییدونالسن به دنبال جستجو. ]1[شددهید يآجر يهاسازه

 ی، به علت مسائل بوجود آمده در پوشش بتنریاخ يدر سالها رانیدر ا.]2[اندگزارش شده رانیکشور جهان از جمله ا 18ها در خاك نیاعالم کرد که ا

تازه احداث  يکانال ها یدر پوشش بتن ییهابیبروز تخر یو در پ1373صورت گرفته است از جمله در سال  یقاتیها و تحق یکانالها در اثر تورم، بررس

تورم  ي دهیپد.ها دانستندکانال نیا بیتخر یها را علتاصلزیتورم خاکر ،یگزارش یشرکت مهندسان مشاور سانو، ط ه،یواحد کشت و صنعت شعب

طبق . ]2[دارد ییایمیکوشیزیو ف یکیزیف ي جاذبه و دافعه يروهایبه شدت ن یکه مقدار آن بستگ طیخاك و مح ییایمیشکویزیاز واکنش فاستعبارت

امروزه .]3[اتساع ستون خاك به دنبال جذب آب ایدر ارتفاع  شی، تورم عبارت است از افزاASTM D4546-03استاندارد  فیتعر

ساخت تر و بیشتر، قبل از شروع عملیات  است که نشانگر نیاز به مطالعات دقیق ها شده هاي جدي به سازه تغییراتحجمیناشیازاینپدیده،باعثواردآمدنآسیب

در مورد  ره،یو غ يریخم اتیخصوص رینظ ارهایمجموعه مع کیاز است که با استفاده  ییها شامل روش هاتورم خاك لیپتانس میمستق ریغ یابیارز.است

  .]2[کنندیم يبندمتورم شونده را طبقه يهاخاك ياروش ها در واقع به گونه نیا. کنندیتورم اظهار نظر م لیپتانس

                                               
پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر١
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کیلومتر و به  41به طول  ،، در جنوب شهرستان اهرشبکه جنوب شبکه آبیاري پایاب سد ستارخان اهر بالفاصله بعد از خط انتقالواحد عمرانی 

ي  نمونه 57چاهک دستی، حفر و  36هاي ژئوتکنیکی مسیر کانال در حدود  براي بررسی ویژگی). 1شکل (]4[هکتار واقع گردیده است 5300وسعت 

  . )2شکل (هاي موثر و مختلف مورد آزمایش قرار گرفت ز عمقخاك مسیر کانال، ا

  

  
  شبکه آبیاري و زهکشی پایاب سد ستارخان اهر - 1شکل

  

  

  )1:40000مقیاس(هاي مطالعاتی حفر شده در آنکانال ناحیه جنوب شبکه و چاهک –2شکل 

  

  

  ها مواد و روش  .2
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 لیدر مورد پتانس ره،یو غ يریخم اتیخصوص رینظ ارهایمجموعه مع کاز یاست که با استفاده  ییهاشها شامل روتورم خاك لیپتانس میمستق ریغ یابیارز

، احتمال وقوع تورم را با کلماتی نظیر باال، متوسط و پایین بیان تورم خاك کیفیغیر مستقیم و بینی  هاي پیش در روش. کنندینظر متورم اظهار

میزان ینیب شیپ يبرا ریز میمستق ریغ يها از روش ،مقاله نیدر ا. بینی غیر مستقیم احتمال وقوع تورم وجود دارد هاي مختلفی براي پیش روش. ]2[کنیم می

  :تورم استفاده شده است

  

  : سازان یپ یروش سرانگشت

خاك  یعیچنانچه رطوبت طب) درصد 30یال 20یريو حدخم 90یال 70یحدروان(درصد است  50یال 40آنها حدود  خمیري يکه نشانه ییها رس در

  .]2[داردوجود یامکان خراب) درصد 35یال 25(برسد یريرطوبت حدخم يبه باال ،در خارج از سازه و ساختمان

  

  :يریخم  يساده با نشانه يطبقه بند

  .)1جدول (شودیدر نظر گرفته م ریبه صورت جدول ز يریخم  يتورم و نشانه لیپتانس يرابطهدر این روش، 

  

  .]5[خمیري ي  طبقه بندي ساده با نشانه - 1جدول

پتانسیل تورم%خمیري  ي  نشانه

15-0

35-10

55-20

35بیش از 

پایین

متوسط

باال

خیلی باال

  

  

: USBRروش 

خورده و تدس يهانمونه يتورم بر رو شیآزما 45حاصالز  جینتا پیشنهادي،جدول  يمبنا. ارائه شده است) 1956(بسیروش توسط هولتز و گ نیا

  .)2جدول (مربع استنچیپوند بر ا کیدست نخورده، تحت سربار 

  

  ]6[(USBR)روش هولتز و گیبس -2جدول  

درصد ذرات کوچک تر   نشانه خمیري  حد انقباض  درصد تورم محتمل  درجه ي  تورم

میلی متر 001/0از 

28بیش از   35بیش از   11کمتر از   30بیش از خیلی باال

  13–20  25–41  7–12  20–30  باال

  13–23  15–28  10–16  10–20  متوسط

  0–15  0- 18  15بیش از   10کمتر از   پایین

  

  .]2[دارد تیارجح م،یرمستقیغ ینیب شیپ يروشها ریروش بر سا نیمعتقدند که ا یبرخ

  

  و رامان یروش داکشانمورت

به انجام آزمایش بر بود،  داده که هولتز انجام ییها شیآزما جی، ضمن استفاده از نتا)Dakshanmurthy and Raman, 1973(و رامان  یداکشانمورت

  .دارائه کردنخاك تورم  لیپتانس میرمستقیغ ینیب شیپ يرا برا) 3جدول (ریجدول زو نهایتا نوع خاك نقاط مختلف جهان پرداختند  50روي حدود 
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  ]7[و رامان یداکشانمورتروش  -3جدول

پتانسیل تورم%نشانه خمیري  %حد انقباض %حد روانی 

  پایین  0 – 18  15بیش از 25 – 35

  متوسط15 – 28  10-  3515 – 50

  باال25 – 41  7 – 12  50 – 70

  خیلی باال  35بیش از   0 -  11  70بیش از 

  

توسط آزمایشگاه  ،کانال یرخاك مس  نمونه 57حفر و ی،چاهک دست 36در حدود در ناحیه عمرانی جنوب شبکه، کانال  یرمسهاي  در خاك

تر تاثیر این درك بهروانی براي  مقادیر حدروانی و شاخص. خمیري، مورد بررسی و آزمایش قرارگرفتند براي تعیین حدروانی و شاخصآزما،  زمین

  .ندارند ییباال یروان و حد يریها شاخص خم اکثر نمونه.است شده آورده  4رم، در جدولبینی غیرمستقیم تو هاي پیش روشبر پدیده تورم، همراه با مقادیر 

  ). 3شکل(ترسیم شدیریو شاخص خم یحد روان ریمقادبا در اختیار داشتن ر،ینمودار کاساگرانده ز

  

  
   ها در نمودار کاساگرانده نمونه يریو شاخص خم یحد روان - 3شکل

  

وي در نمودار شاخص . شد یبررس) Grim, 1962(این تاثیر توسط . باشد شناسی آن می خاك، کانی از عوامل مهم خواص مهندسی یک 

  .)4شکل(بازسازي و اصالح گردید) Raymond, 1997( سپس این نمودار توسط. مشخص نمودخمیري در برابر حد روانی، محدوده هر کانی را 
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  ]8[ها در نمودار کاساگرانده محدوده کانی - 4شکل

  

در . توان نوع کانی رسی را معین کرد می) 4شکل(  Raymondهاي محدوده با نمودار نمونه خاك) 3شکل(ي  مقایسه نمودار کاساگراندهبا 

  .باشد هاي رسی، کانی مونتموریلونیت به علت ساختمان خاص و پیوند ضعیف بین صفحات، داراي خصوصیات تورمی می بین کانی

  

  

  بحث   .3

  

 4در جدول  دیبه طور خالصه و مف جینتا. مختلف انجام شد يها تورم به روش میرمستقیغ ینیب شیحدود آتربرگ، پ نییتع شاتیآزما جیبا استفاده از نتا

  :شده است هیارا

  

  ها تورم نمونه خاك لیپتانس ینیب شیپ جیو نتا ]9[حدود آتربرگ - 4جدول

TP  

No.  

Depth

(m)

LL

(%)  

PI

(%)  

  سازان سرانگشتی پی

  )تورماحتمال (

  بندي ساده با  طبقه

  شاخص خمیري

  )پتانسیل تورم(

USBR  

پتانسیل تورم و   (

  )درصد تورم محتمل

و  داکشانمورتی

  رامان

  )پتانسیل تورم(

  متوسطمتوسط  پایین  5819  10/1

 20- 10  

متوسط

پایین>10پایینپایین  پایین  190/23412

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  0/14517  2

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  5/15021  3
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متوسط>10پایینپایین  پایین  6/24915  3

متوسط>10پایینپایین  پایین  8/04715  4

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  4/14817  5

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  2/14916  6

پایین>10پایینپایین  پایین  15  3/234  6

پایین>10پایینپایین  پایین  3/13714  7

متوسط>10پایینپایین  پایین  7/14015  7

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  4/13816  8

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  8/03616  9

پایین>10پایینپایین  پایین  5/23413  9

متوسط>10پایینمتوسط  پایین  8/14525  10

پایین>10پایینپایین  پایین  0/13113  11

پایین>10پایینپایین  پایین  5/23012  11

پایین>10پایینپایین  پایین  2/13513  12

متوسط>10پایینپایین  پایین  8/23715  12

متوسط>10پایینپایینپایین  6/14915  13

متوسط>10پایینمتوسطپایین  8/25016  13

متوسط  >10پایینپایینپایین  4415  2/2  15

متوسط  >10پایین  پایینپایین  4713  2/3  15

متوسط  >10پایینپایینپایین  3814  5/1  17

  متوسطمتوسطپایین  4923  5/0  18

20–10  

متوسط

پایین  >10پایین  پایینپایین  3610  8/1  18

  پایین  >10پایینپایینپایین  6  28  5/1  19

پایین  خیلی باالاحتمال وقوع تورم  44  80  3/1  20

10<  

  خیلی باال

  متوسط  >10پایین  متوسطپایین  5216  7/0  21

  متوسط  >10پایین  پایینپایین  15  42  5/2  21

  پایین  >10پایین  پایینپایین  6  28  4/0  22

  متوسط  >10پایینمتوسطپایین  18  50  3/1  22

  متوسط  >10پایینمتوسطپایین  16  46  2/2  22

  پایین  >10پایین  پایینپایین  11  40  7/0  23

  متوسط  متوسطپایین  24  54  3/1  23

20–10  

  باال

متوسط  >10پایین  متوسطپایین  17  48  5/2  23

متوسط  >10پایین  پایینپایین  16  46  9/0  24
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فقط ها، مجموعا  بینی براي نمونه هاي پیش گیري از روش بندي و میانگین بینی تورم موجود در جدول فوق و جمع هاي پیش پس از بررسی روش

. تورم باال محتمل است )(TP#20 ,1.3mدر نمونه خاك  ومتوسطتورم )(TP#23 ,1.3mو) TP#1 ,1.0m) ( ،TP#18 ,0.5m)هاي  نمونهدر 

 ي دیگر سه نمونه. نسبت دادبینی  هاي پیش و تاثیر آنها در نتایج روشباالي آن  PIو LLتوان به  را می )(TP#20 ,1.3mي  پتانسیل تورم باالي نمونه

  .نسبتا باالیی دارند PIو  LLفوق نیز

 یرس يهایکان ي محدوده،ها که اغلب نمونه اظهار کردتوانیم) 4شکل(Raymondبا نمودار  )3شکل(کاساگراندهنمودار سهیبا مقا

.تورم ندارند تیهستند که خاص تیلیو ا تینیکائول

  

  گیرينتیجه  .4

 یفیک میرمستقیغ یابیمختلف ارز يها کانال، روش ریحفر شده در مس يها تیپ اخذ شده از تست يها مطالعه، با استفاده از حدود اتربرگ نمونه نیدر ا

گفت  توانیم یبه طور کل ،ییفک يهاینیب شیپ نیا جیبا استناد به نتاارایه شده است که  4این نتایج به طور کامل در جدول . قرار گرفت یمورد بررس

,TP#20,TP#18,TP#1(خاك ينمونه 4که به جز  TP#23(با  کاساگرانده نمودار تطبیقاز لحاظ وقوع تورم وجود ندارد و  ی، مشکل خاص

براي حصول یک برآورد کلی . هاي مسیر کانال، مشکل خاصی از لحاظ تورم ندارند ها نیز موید این امر است که اغلب خاك نمونهRaymondنمودار 

ی بسیار نیب شیپمیمستق ریغ هاي هاي یک محدوده و یا در صورت نبود نتایج آزمایشات مستقیم تورم، این روش و آنی از وضعیت احتمالی تورم خاك

  .اعتماد کرد هاآن جیبه نتاتوان  سودمند هستند و تا حدود زیادي می

متوسط  >10پایین  متوسطپایین  17  48  4/1  24

  متوسط  >10پایین  متوسطپایین  13  44  5/2  24

پایین  ــــــ  پایینپایین  6  29  1/1  25

پایین  >10پایین  پایینپایین  6  27  9/1  25

متوسط  >10پایینپایینپایین  15   39  2/1  26

متوسط  >10پایینمتوسطپایین  18  44  9/1  26

متوسط  >10پایینپایینپایین  15  48  5/0  27

پایین  >10پایینپایینپایین  11  37  0/1  28

پایین  >10پایینپایینپایین  6  28  9/1  28

پایین  >10پایین  پایینپایین  7  26  3/0  30

پایین  >10پایینمتوسطپایین  16  31  9/0  31

  پایین  >10پایینپایینپایین  14  37  1/1  32

  پایین  >10پایین  پایینپایین  11  29  7/1  32

  متوسط  >10پایینمتوسطپایین  15  38  9/0  33

پایین  >10پایینپایینپایین  13  34  8/0  34

پایین  >10پایینپایینپایین  11  34  1/1  35

  متوسط  >10پایینپایینپایین  14  40  3/0  36

  متوسط  >10پایینمتوسطپایین  17  43  4/1  38

  متوسط  >10پایینمتوسطپایین  19  47  0/2  38

  پایین  >10پایین  پایینپایین  8  25  2/2  39

  متوسط  >10پایین  متوسطپایین  20  52  4/1  40
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