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خالصه

در استان خوزستان و لزوم اجراي شبکه هاي آبیاري و زهکشی جهت توسعه ) بویژه خاك گچ دار(وجود گستره فراوان خاك هاي مسئله دار 

جم قابل برداشت مورد نیاز اجراي طرح، انجام این مطالعه جهت استفاده کشاورزي در منطقه و وجود محدودیت منابع قرضه مصالح مناسب داراي ح

حداکثر از مصالح موجود در محل و به حداقل رساندن مشکالت و هزینه ریالی اجراي پروژه ناشی از تعویض خاك مسئله دار، بکار بردن المان 

بنابراین گاهی به دلیل عبور .هکارهاي اجرایی، را ضروري می نمایدهاي جانبی جهت کاهش تاثیر گچ بر سازه در اثر تماس با آب و یا سایر را

بخشی از طول کانال از میان خاك هاي گچ دار و از طرفی محدود بودن منابع قرضه مصالح ریزدانه مناسب و عدم امکان تعویض خاك به لحاظ 

لذا در عین اینکه در هیچ یک از آیین نامه ها و نشریات معتبر . مسائل اقتصادي و اجتماعی، به ناچار می بایست از خاك گچ دار استفاده نمود

ده موجود به صراحت به میزان درصد گچ بحرانی اشاره اي نگردیده است، در اکثر مطالعات و تحقیقات بعمل آمده، درصد گچ بحرانی و قابل استفا

منابع قرضه مورد استفاده در پروژه هاي دشت ارایض مورد تحلیل و  در این تحقیق میزان گچ مجاز در. درصد محدود نموده اند 4در سازه ها را به 

درصد در بافت مصالح خاکی ریزدانه محدوده منابع قرضه  50تا  1که با توجه به وجود درصد متغیري از گچ به میزان بین . بررسی قرار می گیرد

بدست آوردن نتایج واقعی و مطابق شرایط بهره برداري از ، جهت )درصد گچ 4خاك با کمتر از (مجاور پروژه و محدود بودن خاك مناسب 

کانال، با انتخاب چند نمونه خاك با درصدهاي مختلف از گچ طبیعی و انجام آزمایشات تعیین خصوصیات اولیه و ضریب نفوذپذیري، به تعیین 

ه، پرداخته که در نهایت مشخص گردید که اختالف درصد گچ بحرانی با استفاده از میزان نفوذپذیري بدست آمده براي نمونه هاي مورد مطالع

لذا بنظر می رسد که در خصوص درصد گچ . درصد، مشاهده نگردید 10و  4عددي قابل مالحظه اي در مقدار نفوذپذیري خاك با درصد گچ 

  .مجاز خاك مورد استفاده در خاکریز ها بازبینی مجددي صورت گیرد

  مجاز، نفوذپذیري  خاکریز کانال ، درصدگچ: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

  

گچ یکی از نمک .در بسیاري از کشورهاي جهان، به ویژه در خاورمیانه خاك هاي طبیعی شامل مقادیر مختلفی از نمک هاي محلول می باشند

ریب این سازه ها گردیده اند را هاي محلول می باشد که می تواند تاثیر به سزایی بر ساختمان ها و سازه هاي خاکی داشته باشد و عواملی که باعث تخ

جانی قابل توجهی را به  "به دلیل وجود گچ در خاك در سراسر دنیا تخریب شده و یا خسارت مالی و بعضا "تعداد سازه هایی که احتماال. فراهم سازد

ر اسپانیا به دلیل تخریب کانالهاي تازه تاسیس، د 1927مشکالت سازه هاي بنا شده روي زمینهاي گچی، اولین بار در سال .بار آورده اند، بسیار می باشد

بعد از این رخداد، . در بسیاري از قسمتها، سازه فوقانی نشست کرده و در بعضی مناطق تخریب شده یا پوشش کانال تغییر شکل داده بود. رخ نمود

نلهاي ناشی از آبشستگی در پی سدهاي هوندو، مکسی شکست سد سنت فرانسیس، تلفات شدید آب از مخازن سدهاي اوکالهاما و نیومکزیکو، ایجاد تو

سال در برخورد با هر پروژه اي که در  40در طول قریب به  1927سبب شد تا بعد از سال .... میلییان و ردراك، تخریب کانال سلهابیه در حوزه فرات و 

  ]1[.ي پروژه خودداري شدمناطق گچی واقع شده بود، یا اقدام به تعویض محل طرح گردید و یا اینکه از اجرا

گچ در خاك ها، ویژگی هاي ژئوتکنیکی % 20"خاك هاي گچی نتیجه گیري نمود که وجود تقریباطی مطالعه روي ) 1985(آك پوکوجی

  ]2[.آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب تغییراتی در حدود اتربرگ و توزیع دانه بندي ذرات می گردد

و مطالعات انجام شده داراي د گچ بحرانی در خاك، اندك ت در زمینه خاك گچی به ویژه در خصوص میزان درصبا توجه به اینکه تحقیقا

می باشد، در این تحقیق سعی بر آنست تا با انجام آزمایش نفوذپذیري بر روي نمونه هاي داراي گچ  نتیجه گیري متفاوت و ضد و نقیضی

که در بخشی از یک سازه  گچ تعیین و بدین طریق تاثیر آن بر خاکی بحرانی و مشکل سازطبیعی و تعیین ضریب نفوذپذیري، مقدار درصد 

  .هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین شود

  

  

  معرفی طرح و اهمیت تحقیق.2

  

تاقدیس ابوقریب و از دشت ارایض از شرق به رودخانه کرخه، از شمال به تپه هاي ماسه اي لخیضی و دشت دوسالق، از جنوب به دشت باغه و 

طرح در نواحی شرقی و یک طرح نیز در قسمت  2طرح در نواحی غربی،  4(طرح عمرانی  7این دشت به . غرب به کوه هاي مشتاق محدود می شود

موقعیت پل عبدالخان واقع می باشد که دسترسی به  - از نظر موقعیت محلی دشت ارایض در حد فاصل پل نادري. تقسیم شده است) مرکزي دشت

واقع در منتهی (و پل عبدالخان ) در مسیر جاده شوش به فکه(، ناجیان )در مسیر جاده اندیمشک به دهلران(مذکور از سه طریق پل هاي ارتباطی نادري 

حجم قابل برداشت مورد در این طرح به دلیل اینکه منابع قرضه مصالح ریزدانه با پالستیسیته مناسب که داراي  .میسر می باشد) الیه بخش جنوبی اراضی

می باشد، امکان و نحوه ) بویژه گچ(طرفی بخشی از مصالح ریزدانه موجود نیز شامل مواد انحالل پذیر نیاز براي اجراي پروژه، بسیار محدود بوده و از 

  .اجراي طرح در شرایط موجود، اهمیت و ضرورت این مطالعه را دو چندان نموده است

نظیر نمک طعام و گچ موجب می شود تا بر اثر تماس این خاکها با آب مواد مذکور در آب حل شده و قسمتی از ذرات جامد وجود مواد انحالل پذیر  

با ایجاد  "این پدیده در صورت تداوم موجب افزایش تخلخل و پوك شدن خاك گردیده و نهایتا. ضمن انحالل خارج شوند موجود در توده خاك

گاهی اوقات ممکن است دانه هاي سفید موجود در خاك آهکی بوده و با گچ . را موجب می شودساختمان خاك  نشست هاي قابل مالحظه، تخریب

متاسفانه بدلیل ناکافی بودن . که در این حالت با کمک محلول اسید کلریدریک رقیق می توان به سهولت ذرات آهکی را تشخیص داد. اشتباه گردند

چی و تعداد عوامل موثر بر رفتار این نوع خاك در مجاورت سازه هاي آبی و از جمله کانالهاي آبیاري، تا کنون تحقیقات انجام شده بر روي خاکهاي گ

 5خسارت در برخی از گزارش ها حتی کمتر از  اظهار نظرهاي متفاوت و ضدونقیضی در این رابطه صورت گرفته است، بگونه اي که آستانه ایجاد

. درصد در خاك نیز بدون خطر تلقی گردیده است 15حتی  10گزارش هاي دیگر وجود گچ به میزان بیشتر از  درصد ذکر شده در حالیکه در برخی

حتی بطوریکه در بسیاري از پروژه ها علت ایجاد خسارت به کانالهاي آبیاري، وجود گچ قلمداد شده در حالیکه علت اصلی چیز دیگري بوده است و 

نشت آب از کانال در شرایطی که درصد متفاوتی در این تحقیق میزان لهذا .]3[ی و دقیق صورت نگرفته استتشخیص وجود گچ و مقدار آن بطور علم

  .در بافت خاك وجود داشته باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرداز گچ 

  



٣

  

خاك گچ دار.3

    

نیکی و بویژه نشست پذیري خاك توجه نگردیده اثر آن روي مشخصات مکادر اکثر معیارهایی که براي تعریف خاکهاي گچی ارائه شده به

% 40ذکر کرده است و متوسط % 15این حداقل را  "سگالن". گچ باشد% 10خاکی را در گروه گچی می داند که حداقل داراي  ")1983(میناشینا". است

% 2،خاکهایی هستند که بیش از USBR(1977)خاکهاي گچی در طبقه بندي قدیمی  "رمرو و آلفن "طبق نظر . را براي این منظور ذکر شده است

براي  "بیادگیو"توسط  1993گچ وجود داشته باشد و در آخرین تعریفی که در سال % 14گچ داشته باشند و در تحت االرض آنها الیه اي با بیش از 

  .ستخاکهاي گچی ارائه شده، به مواردي از جمله درصد گچ، ضخامت الیه گچی و فرم رسوب گچی توجه گردیده ا

  :از مشخصات این خاکها می توان به موارد زیر اشاره کرد

  .کاهش مقاومت خاك دست نخورده به مجرد اینکه اشباع می شوند -1

  .تحکیم اولیه و ثانویه باال در نمونه هاي دست نخورده -2

ي مقادیر قابل توجهی گچ و یا آهک باشد، در انحالل پذیري زیاد در حالتی که تراوش دائمی باشد، البته اگر جریان آب در اراضی گچی، حاو -3

  ]4[. نهایت سبب ترسیب یونهاي کلسیم گشته و نفوذپذیري را کاهش می دهد

  

  

  اثرات منفی گچ بر روي خاکها.4

  

، خاك خارج شده و ضمن افزایش تخلخلوجود گچ در خاك موجب می شود تا در صورت تماس با آب ،گچ بر اثر فرایند انحالل از محیط 

مشکل دوم آن است که انحالل و خروج ذرات جامد گچ ، موجب جایگزین شدن آن با ذرات آب و . ت قابل مالحظه اي در خاك حادث شودنشس

علی رغم وجود سطحی وسیعی از اراضی . می گرددخود باعث کاهش مقاومت برشی خاك درنتیجه افزایش رطوبت خاك می گردد که این امر نیز 

نه تحقیقات فنی و دقیق زیادي در زمینه مسائل و مشکالت ناشی از وجود گچ در رابطه با سازه هاي آبیاري در ایران صورت گچی در ایران ، متاسفا

این واقعیت در سطح جهانی نیز صادق بوده و عمده مطالعات مربوط به خاکهاي گچی توسط معدودي محققین شوروي سابق صورت . نگرفته است

بر اساس . جب گردیده که در حال حاضر نتوان نسبت به اثرات مضر وجود گچ و مقادیر خطر ساز آن اعالم نظر قطعی نمود لذا این امر مو. گرفته است 

به هیچ وجه مخاطره انگیز نبوده و حتی در کانالهاي با % 3مجموع نتایج تحقیقات موجود تا این مقطع ، به نظر می رسد که وجود گچ در خاك تا حدود 

  ]5[. هم قابل قبول است) درصد 7تا  5( مقدار تا چند درصد بیشتر ابعاد کوچک این 

  

مواد و روشها.5

  

 50تا بیش از  1با توجه به اینکه مسأله اصلی که روند عملیات اجرایی را با مشکل مواجه ساخته، وجود درصد متغیري از گچ به میزان بین 

ر بافت مصالح خاکی ریزدانه محدوده منابع قرضه واقع در مجاورت پروژه می باشد، د) درصد 5تا  4بیش از حد مجاز توصیه شده در حدود ( درصد 

به این . ر گیردپیش از انجام هر گونه تحلیلی الزم است در ابتدا قابلیت انحالل گچ در بافت خاك و تأثیر آن در باال رفتن میزان تخلخل مورد بررسی قرا

بر روي بافت مصالح خاکی ریزدانه برداشت شده از منابع قرضه اصلی پروژه، نتایج حاصل از آن مورد  منظور الزم است ضمن انجام آزمایشهاي شیمیایی

براي انجام این کار تحقیقاتی بر خالف .بررسی قرار گرفته و درصد گچ قابل انحالل در بافت جسم خاکریز کانال در شرایط بهره برداري مشخص شود

مصنوعی گچ دار نموده و مورد مطالعه قرار داده بودند، در این مطالعه نمونه هایی از خاك  که نمونه ها را با گچبرخی کارهاي انجام شده در این زمینه

نمونه ها بر اساس . رداري، تهیه گردیدجهت دستیابی به جوابهاي واقعی و مطابق شرایط بهره ب می باشند منطقه و محل اجراي پروژه که داراي گچ طبیعی

و در نهایت نمونه هاي با  .دانجام شBS-1377اساس استاندارد بر، آزمایش شیمیایی آنها میزان درصد گچ نتخاب و جهت تعیینمیزان درصد گچ ا

در ابتدا به منظور تعیین برخی ویژگی هاي عمومی و ارزیابی تاثیر گچ بر . گردیدندنام گذاري  1و مطابق جدول انتخاب % 15و %  10، % 4، % 1درصد 

پس از . راکم بر روي نمونه ها انجام گردیدتعیین حدود اتربرگ و تکی و مکانیکی این خاك ها، آزمایش هاي شناسایی شامل دانه بندي،خواص فیزی



٤

که مطابق با طبقه انجام آزمایشات هیدرومتري و حدود اتربرگ، مشخص شد که نوع خاکهاي مورد مطالعه، خاك رسی با پالستیسیته پایین می باشد 

  . آمده است 1نتایج آزمایشات فوق در قالب جدول .قرار دارند CLبندي سیستم یونیفاید در گروه خاکهاي 

  

  )نتایج آزمایشات(خصوصیات خاك هاي مورد مطالعه –1جدول 

d (g/cm3) γPILLنمونه ها  نوع خاك  درصد گچ  

1.89  20  44  %1CLS1
1.87  16  36  %4CL  S2
1.8311  29  %10CL  S3
1.75  10  22  %15  CL  S4  

  

  

    Seep/wمدلسازي اثر گچ بر سازه با نرم افزار.6

  

شت و تراوش از بدنه . استفاده می شود Seep/wدر این تحقیق جهت مدل نمودن سازه و تعیین میزان نشت و نفوذپذیري از نرم افزار 

لذا مطالعه و تعیین میزان دقیق نشت مهمترین دغدغه مهندسین در طراحی . ري سازه استکانال ها یکی از مهمترین پارامترهاي مرتبط با پایدا

بوده و بررسی روشهاي تعیین میزان نشت و پایداري کانال در مرحله طراحی، ضمن ساخت و دوران بهره برداري از اهمیت خاصی برخوردار 

ونه خاکهاي با درصدهاي مختلف گچ در میزان اثرات سوء نشت کانال، جهت در این تحقیق ضمن مطالعه و مقایسه کارایی استفاده از نم. است

بنابراین با توجه به اینکه بخش عمده اي از طول کانال از میان خاکهاي گچ . استفاده می شود Seep/wمدل نمودن سازه مورد نظر از نرم افزار 

درصد در بافت مصالح خاکی ریزدانه محدوده منابع قرضه  50تا  1ن و از طرفی وجود درصد متغیري از گچ به میزان بیدار عبور می نماید 

, % 4, % 1(با انجام آزمایش نفوذپذیري براي نمونه هاي انتخابی ، )درصد گچ 4خاك با کمتر از (مجاور پروژه و محدود بودن خاك مناسب 

در این تحقیق، این موضوع نیز با استفاده از نرم . م ندارندتفاوت زیادي با ه% 10و % 4مشاهده گردید که نفوذپذیري نمونه هاي % ) 15و % 10

در  مشخص است نتیجه اختالف ناچیز  3تا 1حالت محاسبه و همانگونه که در شکل هاي  سهمدل، و مقدار دبی و نشت در Seep/wافزار 

مکی است براي اینکه بتوانیم در جاهایی که و این مطلب ک. می دهد را نشان %)10و %4نمونه هاي ( S3و  S2میزان نشت نمونه هاي 

همچنین براي نشان دادن اثر مخرب گچ .استفاده نماییم%) 10تا % (4منابع قرضه مناسب داشته باشیم از خاك با درصد گچ بیشتر از محدودیت 

نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار  )%15(خاك با درصد گچ باال و بررسی و تعیین میزان تغییرات نشت بر اثر افزایش درصد گچ ،  بر سازه

و سپس مدل نمودن با نرم افزار و محاسبه میزان دبی و نشت، و ) نفوذپذیري و تراکم -حدود اتربرگ(گرفت و پس از انجام آزمایشات الزم 

نشت جهش نموده و غییرات مشاهده گردید که دامنه ت ،)درصد گچ 10و  4خاك با (هاي قبلی  مقایسه نمودن با نتایج حاصل از مدل نمونه

در میزان نشت 4ل شک .اثر منفی و مخرب گچ در باال رفتن درصد آن در خاك بیشتر ملموس گردیدبرابر گردیده و 200میزان نشت بیش از

بستر برابر و ضریب نفوذپذیري CLدر چهار حالت مدل ساخته شده با نرم افزار، نوع خاك.درا نشان می دهدرصدي 15مقاطع مختلف نمونه 

     تعریف 2و خط نشت سمت چپ بعنوان خط  1در اشکال زیر خط نشت سمت راست بعنوان خط . در نظر گرفته شده است 1*10- 8     با

با توجه به اینکه در این تحقیق هدف مطالعه و بررسی اثر گچ بر رفتار سازه و تعیین درصد مجاز گچ در خاك، می باشد با فرض .می گردد

در اثر بهره برداري و بنا به دالیلی از قبیل برداشت هاي غیر مجاز آب از داخل کانال توسط روستائیان که بعلت امکان نشت آب از مسیر اینکه 

مناسب بودن کیفیت بتن و درصد اختالط مصالح که بر آسیب پذیري دلیل نابرداشت و ایجاد انحالل موضعی و شسکت سطح بتن و یا اینکه به 

  .مدل ساخته گردید اید، پس از مدتی الینینگ ترك خورده،بتن می افز

  

  
  S1میزان نشت نمونه  - 1شکل



٥

  S2نمونهمیزان نشت  - 2شکل

  
  S3نمونه  میزان نشت  - 3شکل

  
  S4میزان نشت نمونه  - 4شکل

  

  ]6[.گردیدمحاسبه   S4الی  S1نمونه  هارچ مان انحالل برايسرعت و ز) 2و  1روابط (Verhoefبا استفاده از روابط ارائه شده در مقاله  همچنین

برابر)  ρ(کیلوگرم بر متر مکعب، دانسیته گچ  9/1طبق گزارشات شیمیایی انجام شده برابر    Csمیلیمتر،  1در این محاسبات قطر دانه هاي گچ 
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  :به شرح ذیل می باشدمحاسبات . می آیدت آب در خاك از نرم افزار بدست  و سرعت حرک٢٣٢٠
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  .آمده است 3انجام گردید که نتایج در جدول  s1مان انحالل براي سایر نمونه ها نیز همانند نمونهمحاسبه سرعت و ز



٦

  میزان سرعت و زمان انحالل نمونه ها - 3جدول 

t(year)u(m/s)V(m/s)نمونه خاك  نوع خاك  درصد گچ  

506.31*10-10  4.40*10-10%1CLS1

26  1.23*10-96.13*10-8%4  CLS2  

161.97*10-92.43*10-7%10  CLS3

13.53*10-7  6.50*10-5%15  CLS4  

  

  نتایج و بحث.  8

  

با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی درصد مجاز و مناسب گچ در خاکریز سازه هاي آبی می باشد، نمونه هایی از خاك منطقه و 

تیابی به جوابهاي واقعی و مطابق شرایط بهره برداري تهیه و بعد از انجام آزمایش تعیین محل اجراي پروژه که داراي گچ طبیعی می باشند، جهت دس

و همچنین  5و شکل4ردید که نتایج آزمایش در جدول درصد گچ و تعیین ویژگی هاي عمومی، آزمایش نفوذپذیري بر روي چهار نمونه انجام گ

که مشاهده می شود با افزایش درصد گچ در همانطور . ت گرافیکی نشان داده شده استبصور7و 6هاي و شکل 5نتایج تحلیل نرم افزار در جدول 

در واقع وجود گچ در خاك موجب ایجاد فضاي هاي بیشتر و بزرگتري بین ذرات خاك رسی می شود . خاك، میزان نفوذپذیري نیز افزایش می یابد

مشاهده می شود که 9و 8اشکال و 2و  1همچنین با توجه به روابط . می گرددش نشت که این امر منجر به خروج آسانتر آب از بین ذرات خاك و افزای

و  S2البته دامنه تغییرات مقدار عددي سرعت و زمان انحالل در نمونه هاي . با افزایش درصد گچ، سرعت انحالل افزایش و زمان انحالل کاهش می یابد

S3) همانگونه که انتظار می رفت و در مدل نرم افزاري و محاسبه نشت نیز مشخص )می باشند   % 10و % 4که نمونه ها به ترتیب داراي درصد گچ ،

S4نشت و سرعت انحالل و کاهش زمان انحالل در نمونه  در صورتیکه افزایش مقدار عددي .است، کم بوده و مقدار عددي آنها نزدیک به هم است

برابر  250حدود  S4بطوریکه میزان نفوذپذیري در نمونه . نمونه هاي قبلی، خیلی بیشتر می باشد در مقایسه با) می باشد% 15نمونه داراي درصد گچ (

همچنین با ریزتر شدن بافت خاك و . البته سرعت انحالل به میزان زیاد به سرعت جریان و نفوذپذیري محیط متخلخل بستگی دارد.می باشد S3نمونه 

بر این اساس خاکهاي درشت بافت تر نظیر ماسه در صورت . به میزان قابل توجهی کاسته می شود کاهش سرعت نفوذ آب، سرعت انحالل گچ نیز

  .وجود گچ، داراي خطر آب شستگی بیشتري نسبت به خاکهاي رسی یا رسی سیلتی حاوي گچ می باشند

  

  نتایج آزمایش نفوذپذیري - 4جدول 

K(cm/s)  نمونه خاك  نوع خاك  درصد گچ  

1.27*10-9%1CLS1

2.52*10-6  %4  CLS2  
1.74*10-5%10  CLS3  
4.35*10-3%15  CLS4  

  

  
  تاثیر گچ بر ضریب نفوذپذیري - 5شکل

  

  

  

  



٧

  نتایج عددي تحلیل نرم افزار –5جدول

  2خط نشت   1خط نشت  نمونه  ردیف

S16.3289*10-9  9.0609*10-9نمونه   1

  S22.1095*10-6  2.0305*10-6نمونه   2

  S31.4495*10-51.3947*10-5نمونه   3

  S43.6212*10-33.4839*10-3نمونه   4

  

  

  
  در برابر درصد گچ1تغییرات میزان نشت خط - 6شکل

  

  
  در برابر درصد گچ2تغییرات میزان نشت خط - 7شکل

  

  

  تغییرات سرعت انحالل در برابر درصد گچ - 8شکل

  



٨

  
  غییرات زمان انحالل در برابر درصد گچت - 9شکل

  

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات.9

.وجود ذرات گچ در خاك هاي رسی به دلیل انحالل و به دنبال آن افزایش تخلخل خاك، باعث پوك تر شدن خاك می شود-1

لخل خاك، ضریب نفوذپذیري نیز نتایج آزمایش نفوذپذیري نشان می دهد که با افزایش مقدار گچ در خاك، پس از انحالل آن و افزایش تخ-2

.افزایش می یابد

.نتایج تحلیل نرم افزار نشان می دهد که با افزایش درصد گچ در بدنه مدل، میزان نشت نیز افزایش می یابد-3

.اند قابل قبول باشدنیز می تو% 10استفاده از خاك با درصد گچ  S3و  S2با توجه به نتایج آزمایش نفوذپذیري و تحلیل نرم افزار براي نمونه هاي -4

ناشی از ( ، کاهش هزینه ها )بدلیل حذف برخی اقدامات اجرایی(در افزایش سرعت عمل اجراي پروژه % 10به % 4افزایش درصد گچ بحرانی از -5

، ...)ژئوممبران و تعویض خاك، به کار بردن مواد و المان هاي جانبی جهت اصالح خاك و یا کاهش تاثیر گچ بر سازه در اثر تماس با آب  مانند 

.استفاده حداکثراز منابع موجود می تواند خیلی مؤثر و کارگشا باشدو 

.می یابدو زمان آن کاهش افزایش  افزایش درصد گچ، سرعت انحالل مشاهده گردید که بابه محاسبات انجام شده در این تحقیق،با توجه -6

لف مبنی بر درصد گچ بحرانی، توصیه می شود که براي هر پروژه خاص، مطالعات و با توجه به متفاوت بودن نظرات متخصصین در مطالعات مخت -7

. آزمایش هاي ویژه صورت گیرد، چرا که نوع و بافت خاك و همچنین اندازه و شکل ذرات گچ بر نتیجه آزمایشات خیلی تاثیر گذار است
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