
 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۳۱آبان ماه  1مهر و  30

 

 

HN10109180902 

 مکانیزم رمبش لس های گلستان
  

 

صدیقه زال ،4سیده اعظم تقوی، 3حامد رضایی، 2، محمد  غفوری1غالمرضا لشکری پور

  ، 5آقایی
 عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد -2و1

 عضو هئیت علمی دانشگاه گلستان -3

 مهندسین مشاور جویاپارس شمال -5و4
Rezaiy.hamed@yahoo.com 

 

 

 خالصه

رطوبت طبيعي و نتایج آزمایشات تحکيم روی لس های استان گلستان نشان دهنده وجود پتانسيل رمبندگي در آن هاست. شدت رمبش تابع نسبت پوكي اوليه، درصد 

اشباع  -ر دو حالت خشک(خاک پس از رمبش د ccدرصد به دست آمد. ضریب فشردگي) ۱/۱3تا  5ميزان دست خوردگي است. رمبندگي خاک های لسي استان بين 

اشباع به دست مي آید. نمونه های دست نخورده دارای پتانسيل  -و اشباع تقریبا ً یکسان است و در حالت اشباع كاهش نسبت پوكي بيشتری در مقایسه با حالت خشک

ضریب فشردگي خاک لس بيشتر است. نشست تحکيم نمونه  است. با افزایش نسبت پوكي اوليه و افزایش رطوبت،رمبندگي بيشتری نسبت به نمونه های بازسازی شده 

تقریبا ً یکسان است.  های با رطوبت طبيعي كمتر، از نمونه های با رطوبت طبيعي بيشتر، باال تر است ولي در نمونه های اشباع ضریب فشردگي با رطوبت های طبيعي

ای سطح تماس كنترل مي شود و در درجه كمتر ممکن است بوسيله نيروهای سطح ذرات ار لس نشان مي دهد كه رمبش خاک عمدتاً در اثر نيروهتبررسي ریزساخ

 به صفر ميل مي كند.  ایجاد شود.با افزایش رطوبت شدت رمبش لس كم مي شود و در حد رواني
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  مقدمه  .1

 
در محدوده تحقيق مشاهده شده كه فرونشست منازل مسکوني در روستاها و  د های مخاطره آميز در لس ها محسوب مي شود.رمبندگي یکي از رایج ترین فراین

ي نمونه هایي از برخي از شهرها در اثر رمبش لس ها، تخریب پل ها و تغيير دائمي در تراز جاده ها و ایجاد قوس های طولي، آبشستگي زیر كانال های آبرسان

ل مشکالت دیگر محيط های لسي است. فروچاله)سينگهول( بارزترین پدیده ژئومورفيکي است كه در محدوده تحقيق دیده مي شود و در نتيجه پتانسيمخاطرات و 

 رمبندگي خاک لس بوجود مي آید. 

ه پایدار لس ها مربوط است و دارا بودن مطالعات زیادی در خصوص مکانيزم رمبش و عوامل موثر بر آن شده است. عموماً پتانسيل رمبندگي به ساختمان شب

[. با مطالعه ریزساختار لس ها مشاهده شده كه نوع و نحوه اتصال بين 1تخلخل باال، افزایش رطوبت و بارگذاری زیاد از عوامل تعيين كننده ميزان رمبندگي است ]

  [.2،5،4،3،۱دانه ها بر ميزان رمبندگي آن موثراست]

عمال بارهای سنگين، فابریک آن را از یک آرایش باز به یک آرایش بسته تبدیل مي كند. این فرایند به نوع جورشدگي بين رمبش ساختمان لس در اثر ا

 [.7ی  تبدیل مي كند]ذرات كوارتز، فلدسپات و ميکا وابسته است. افزایش ميزان رس در تركيب  لس رفتار آن را  از حالت  ترد  و شکننده  به  شکل پذیر و خمير

ها تابع شدت تنش اعمالي و افزایش  همچنين ميزان رمبندگي آن [.5ني های رسي، كربنات كلسيم و اكسيد آهن كنترل كننده حساسيت لس به ميزان رمبش است]كا

 [.8تحکيم آبي است]
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به بررسي انواع خاک های لسي (  ۱000ست. راوز)ا ویژگي هایي چون رطوبت، حدود آتربرگ و دانسيته طبيعي در ارتباط با رمبندگي و نشست لس ها

رمبش لس ها در اثر نيروهای سطح تماس  [.۳رمبنده پرداخته و به ساز وكار رمبش و روش های آزمایشگاهي شناسایي و ميزان رمبندگي و طبقه بندی آنها پرداخت]

  .[11،1۱،13در بررسي رمبندگي لس های ایران تحقيقات اندكي شده است] [.10دانه ها كنترل مي شود]

 

 

 مواد و روش ها .2

 
% مساحت كل  3/1معادل  km2 ۱0438این استان در ضلع جنوب شرقي دریای خزر قرار دارد و مساحت آن  محدوده مطالعاتي در استان گلستان واقع شده است. 

 (.1كشور است)شکل

 
 موقعیت محدوده مطالعاتی - 1شکل                        

و بر اساس ویژه گي های زمين شناسي مهندسي و توزیع  (۱)شکل% ( از مساحت استان را خاک های لسي پوشانده است 3/۱3هکتار) معادل  477ریب به ق

  .جغرافيایي لس های استان به سه ناحيه مجزا تفکيک مي شوند

متر تهيه  و به آزمایشگاه منتقل گردید و پس از آماده سازی بر روی آنها  3تا  5/0نمونه دست نخورده از عمق  30به تعداد (۱)شکلاز ده منطقه مطالعاتي

اشباع و اشباع انجام شده و پتانسيل رمبندگي آنها محاسبه گردید. عالوه بر آن از نتایج تحقيقات دیگران نيز استفاده شده  -آزمون تحکيم مضاعف به حالت خشک

 است.

 

 انگسترش رسوبات لسی در استان گلست- 2شکل 
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كيلوگرم بر سانتي متر مربع قرار گرفته و  ۱و  ۱5/0،1اشباع ابتدا نمونه در شرایط رطوبت طبيعي تحت بارگذاری  -در تحکيم مضاعف در حالت خشک

بع قرار گرفته است. هر بار كيلو گرم بر سانتي متر مر 12و  8، 4قرار داشته است و بار گذاری های باالتر معادل  ۱بارساعت تحت  ۱4سپس نمونه اشباع و به مدت 

 ساعت طول كشيده است. ۱4گذاری به مدت 

 در حالت اشباع آزمایش تحکيم به صورت عادی انجام شده و نمونه تحت بار های فوق الذكر قرار گرفته است.

 

 

 بحث و نتیجه گیری    .3

 
(  باال سری% ( و بار های معمولي) وزن خاک  10. در شرایط رطوبت طبيعي)زیر ریز ساختار لس ها از سه جزء دانه ها، منافذ و سيمان بين دانه ای تشکيل شده است

د و ساختار آن و شرایط استاتيکي ساختار خاک پایدار باقي مي ماند و ساختار متخلخل آن حفظ مي شود. لس های مطالعاتي دارای منافذ متوسط تا بزرگ هستن

 نه ای ذرات ریز سيلت و گاهي رس مي باشد.بين دا )پيوند(توده ای و النه زنبوری است. سيمان

اشباع و اشباع  -و ميزان رمبش متوسط تا زیاد مي باشد. ضریب فشردگي خاک در دو حالت خشک مي باشد ۱3تا  5اک های مطالعاتي درصد رمبندگي خ

مي تواند آرایش راحت  آن و علت (3)شکلبه دست آمداشباع  -و در حالت اشباع كاهش نسبت پوكي بيشتر در مقایسه باحالت خشک (3)شکلتقریباً یکسان است

و از طرفي در حالت خشک پس از بارگذاری پيوند بين دانه بيشتر شده و پس از اشباع امکان تحکيم بيشتر  تر خاک و تراكم پذیری بهتر آن در شرایط اشباع باشد

 فراهم نمي شود.

 
اشباع جهت تعیین رمبندگی لس -مقایسه منحنی های تحکیم اشباع و منحنی های خشک -3شکل  

 

 .(4)شکلرمبش ساختار لس را اثر اعمال بار فابریک آن را از یک آرایش باز به آرایش بسته تبدیل مي كند
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 آرایش متراکم و بسته ریز ساختار لس در اثر بار دینامیکی الف. -4شکل

 5/1  آرایش متراکم و بسته ریز ساختار لس در اثر بار استاتیکیب. 

 

( در ارتباط Icنمود و با عکس شاخص رمبندگي) محدوده رمبندگي لس های مورد مطالعه را بر اساس نسبت پوكي بحراني مي توان تعيين نمود

یش بسته است كه حد بين منافذ بزرگ را به منافذ كوچک نشان مي دهند. در بررسي ( نسبت پوكي بحراني مرز تبدیل آرایش فابریک باز به آرا5.)شکلاست

محاسبه  ( Si)به مساحت تصاویر (  Lp)محاسبه گردید. این شاخص از مجموع طول حداكثر منافذ ( P) تصاویر ميکروسکوپ الکتروني شاخص تراكم منافذ

 گردید.

    P=  

مي توان راجع به جنبش هر یک از نمونه ها تحليل نمود. هر چه این شاخص بزرگ تر باشد نشان دهنده منافذ  [14]بت پوكيبا قرار دادن در نمودار نس

كم مي شود یعني منافذ زیر خاک زیاد بوده و تخلخل باالست.  ( p)بزرگ تر است ولي با شاخص رمبندگي نسبت عکس نشان مي دهد و دليل آن است كه وقتي

 رفتار شکننده خاک است و ميزان ترک های آن را مشخص مي سازد.معرف  ( p)شاخص
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 خاک لس گلستان براساس شاخص تراکم منافذ و نسبت پوکی (Ic/1)ارزیابی محدوده و درصد رمبندگی -5شکل

 
ایجاد شود؛ اما نشست لرزه رمبش خاک عمدتاً در اثر نيروهای سطح تماس كنترل مي شود و در درجه كمتر ممکن است بوسيله نيروهای سطح ذرات 

 ای لس ها توسط نيروهای اسکلتي كنترل مي شود.

بطوریکه در رطوبت حد انقباض، نشست لرزه ای بسيار ناچيز و در حد صفر  اثرات درصد رطوبت، روی رمبندگي و نشست لرزه ای لس متفاوت است. 

 -2ي، نشست لرزه ای بصورت تواني افزایش مي یابد. در رطوبت حد رواني)شکل (. با افزایش رطوبت تا حد روانA زون-2است اما رمبندگي باالست)شکل

 .نتيجه مي شود كه نهشته های لسي در رطوبت حد خميری مي توانند دچار رمبندگي شوند ( رمبندگي و نشست لرزه ای مفهومي نخواهند داشت.Bزون 

 
[10]اثر درصد رطوبت روی رمبش و نشست لرزه ای لس-6شکل  

 WS                                               رطوبت حد انقباض و = WLرطوبت حد روانی= 

 

يجه ميزان رمبندگي نيز كمتر مي تدست خوردگي باعث كاهش نسبت پوكي مي شود. در ندست خوردگي نمونه ها نيز بر شاخص رمبندگي لس موثر است. 

  (.7)شکل شود

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۳۱آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

گی بر میزان رمبندگی لس های گرگان)الف( نمودار تحکیم مضاعف نمونه دست نخورده، )ب( نمودار تحکیم مضاعف . اثر دستخورد7شکل 

[15]نمونه دست خورده، )ج( مقایسه نسبت پوکی در تنش های غوطه وری مختلف  

 
 (.8)شکلاست ميزان رمبندگي كمترو  هرچه رطوبت اوليه بيشتر باشد،پس از رمبش نسبت پوكي باالتری بدست مي آید
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 الف

 
 ب

. اثر رطوبت اولیه بر میزان رمبندگی لس های گرگان)الف( نمودار تحکیم مضاعف نمونه دست نخورده، )ب( نمودار تحکیم مضاعف  8شکل

[15]نمونه دست خورده  
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