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 خالصه
شدید منابع خاک ریز دانه مناسب  بسياری از مناطق جنوبی دشت خوزستان با فقر

خاکریزها مواجه می باشند. هدف از تهيه  دربه جهت مسئله دار بودن آنها 

 مقاله حاضر، بررسی فنی تاثير وجود گچ با درصد های متفاوت بر خصوصيات

مهمترین منابع خاک  )در طبقه بندی یونيفاید(که از CLخاک رس الغر ژئوتکنيکی

آید و درکانال های طرح آبياری و زهکشی واحد های  ریزی منطقه به شمار می

عمرانی دشت ارایض استفاده شده است. به این منظور هشت نمونه خاک رس الغر با 

درصد های گچ متفاوت در نظر گرفته شد و پس از انجام آزمایش های مربوطه 

 مشخص شد که وجود گچ در خاک موجب کاهش حد روانی و شاخص خميری خاک می شود و

همچنين با افزایش درصد گچ، حداکثر وزن مخصوص خشک نمونه های خاک کاهش 

است و در عمق های بيشتر خاکریز با  یافتهیافته و درصد رطوبت بهينه افزایش 

افزایش درصد گچ، تغيير حجم ناشی از آبشویی خاک های گچ دار و نشست محدود 

م بودن تنش موثر و اما در عمق های کمتر خاکریز کانال به دليل ک می شود

که می توان از خاک های گچ دار با درصد گچ بيشتر زیاد است  آبشویی، نشست 

پروژه هزینه  و در در عمق های بيشتر کانال آبياری و زهکشی استفاده نمود

 صرفه جویی کرد.

 
 شاخص خمیری، حداکثر وزن مخصوص خشک، درصدآبشویی، درصدگچ،  کلمات کلیدي:

  .رطوبت بهینه، نشست

 

 

  مقدمه .1

 

ستان خوزستان از دو منطقه کوهستانی و دشت تشکيل شده است که غالب سازندهای ا

تشکيل دهنده قسمت کوهستانی مربوط به دوران سوم زمين شناسی است و قسمت دشت ها 

مربوط به دوران کواترنری یا دوران چهارم زمين شناسی است. در دشت خوزستان که 

ين خورده شروع می شود و به طرف جنوب خليج فارس منتهی از پای کوههای زاگرس چ

می گردد.رسوبات از دانه درشت شروع شده و به تدریج رسوبات دانه ریز جای آنها 

این را می گيرد تا اینکه در جنوب استان کامال رسوبات دانه ریز جایگزین می شود.
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و دیگر جریان  رسوبات حاصل از فعاليت رودخانه های کارون، دز، کرخه و جراحی

های سطحی استان است که عمدتا از رس، سيلت، ماسه و گاهی شن و ژیپس تشکيل شده 

 است و به صورت تپه ماهور، مخروط افکنه و تراس های رودخانه ای گسترش دارد.

شبکه آبياری و زهکشی دشت ارایض از شرق به رودخانه کرخه، از شمال به تپه 

ق، از جنوب به دشت باغه و تاقدیس ابوقریب و از های ماسه ای لخيضر و دشت دوسال

از بارندگی باالیی  غرب به کوه های مشتاق محدود می شود و در برخی از فصول سال

 ]1[ .برخوردار است

در این تحقيق کوشش بر آن است تا تاثير فنی وجود گچ بر برخی خصوصيات 

و چگالی ویژه  ک خاکبه ویزه خميرایی و حداکثر وزن مخصوص خشرس خاک  ژئوتکنيکی

هایی که ذرات گچ  از محل لذا بررسی شودو نشست و آبشویی خاک گچ دار   جامد خاک

از مکان  نمونه برداری . ایستگاه1شد. شکلنمونه برداری در خاک قابل رویت بود 

 را نشان می دهد. های مختلف پروژه

 

 

 

 

 

 

 
 مکان های مختلف پروژهنمونه برداری از ایستگاه  -1شکل

 

نشان داد که وجود گچ در خاک نه تنها بر ساختمان  (Petrukhin,1993پتروکين)

خاک بلکه بر تخلخل نيز تاثير دارد که به نوبه خود بر ویژگی های مکانيکی و 

ظرفيت نفوذ خاک اثر می گذارد. گچ، خميرایی خاک های رسی را به طرز قابل مالحظه 

ره سبب کاهش حد خميری و شاخص خميری ای تغيير می دهد. افزایش مقدار گچ، هموا

خاک می شود. هر چه مقدار ذرات رسی خاک بيشتر باشد، تاثير گچ خاک بر روی 

خميرایی آن بيشتر می شود. تاثير گچ بر روی حد روانی خاک بيشتر از حد خميری 

ه با افزایش مقدار گچ در خاک هم چنان نشان داد ک (Petrukhin,1993)است. پتروکين 

چی، چگالی خاک پيوسته کاهش می یابد زیرا گچ از سبک ترین کانی ها با گهای 

 .]3[و  ]2[  (86,19Arakelyan) .باشدمي 32/2 (3gr/cm)چگالی

کمبود و محدودیت کيفی منابع قرضه س با توجه به ( 1391،  و همکاران خياط)

خاک مورد و نياز به حجم باالی مصالح خاکریزی در دشت آزادگان، الجرم جهت تامين 

از تپه های اطراف پروزه ) تپه های هللا اکبر( مورد توجه قرار گرفت. با  نياز

ميزان گچ باشد)توجه به اینکه خاک تپه های هللا اکبر حائز شرایط استاندارد نمی 

(، قرار گيرد 10-12مناسب نيز در محدوده  PIدرصد و  4مجاز خاک می بایست حداکثر 

 ]4[صورت ناحيه بندی شده در نظر گرفته شد. لذا طراحی مقطع خاکریز به

 
 

  محدوده طرح .2

 

که واحد  محدوده طرح آبياری و زهکشی دشت ارایض شامل هفت واحد عمرانی بوده

موضوع این طرح می باشد. دشت ارایض در  2و زهکش اصلی شماره  5عمرانی شماره 

انه کرخه و از طرف جنوب غربی ایران و در استان خوزستان که از طرف شرق به رودخ

جنوب به دشت باغه  شمال به دشت دوسالق و از طرف غرب به منطقه فکه و از طرف

کيلومتر و زهکش سيالب بر  42. کانالهای درجه یک و دو آن به طول محدود می باشد

 55کيلومتر و زهکش درجه یک و دو به طول  28( به طول 2)زهکش اصلی شماره 

شد. بر اساس مطالعات اوليه و گمانه های حفاری شده کيلومتر در حال اجرا می با

در مسير کانال های طرح، بافت زمين در اکثر مسير ها شامل رسوبات ریز دانه رسی 

(CL) ( به همراه ماسه سيلتیSM( ماسه رسی ،)SC( و سيلت )ML) 2شکل.می باشد .

تحت پوشش  هکتار از اراضی 23247.با اجرای طرح فوق محدوده طرح را نشان می دهد

 ]1[شبکه آبياری و زهکشی قرار می گيرند.
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 (5پروژه آبیاری و زهکشی دشت ارایض واحد عمرانی شماره ) محدوده طرح -2شکل

 مواد و روش ها .3

 

ژئوتکنيکی خاک رس الغر، از محل پروژه  گچ بر خصوصياتفنی به منظور بررسی اثر 

موده و در هشت گروه با درصد گچ های خاک و گچ برداشته و به نسبت وزنی مخلوط ن

شيميایی تعيين درصد گچ به روش آزمایش در نظر گرفته شد.  S8تا S1از  مختلف

دانه بندی خاک به روش آزمایش  ، BS1377بق استاندارد طاره اشباع و صع

به  آزمایش چگالی ویژه ذرات جامد خاک ، ASTM-D422هيدرومتری طبق استاندارد 

این  نتایج به دست آمده از و انجام شد BS1377ستاندارد روش حرارتی طبق ا

 ]6[ارائه شده است.  3نمودار دانه بندی خاک ها در شکل  و 1جدول  درها آزمایش 

 

 ]5[خاک های مورد مطالعهو چگالی ویژه ذرات  تعیین درصد گچشات نتایج آزمای  – 1جدول 

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  نمونه

 خاک

 گچ% , 41/2 52/7 42/10 31/12 42/15 21/20 60/25 85/31

چگالی  65/2 64/2 61/2 59/2 57/2 55/2 54/2 52/2

ویژه 

 ذرات

 

 
نمودار  -3شکل                                                                     

 دانه بندی خاک های دشت ارایض

 

اک طبق سيستم طبقه بندی تمامی نمونه های خ با توجه به نمودار دانه بندی،

 قرار می گيرند.  CLیونيفاید، در کالس 

با انجام آزمایش  خشک نمونه خاک ها وزن مخصوص حداکثرو بهينه درصد رطوبت 

ارائه  4در جدول آن ونتایج انجام  ASTM-D698پروکتور استاندارد طبق استاندارد 

خشکانيدن نمونه ها به و تنها تفاوت در این روش مربوط به درجه حرارت  شده است.

درجه سانتی  105 منظور تعيين رطوبت بود. از آنجا که گچ در دمای استاندارد

درجه  60گراد، آب تبلور خود را آزاد می کند، بنابراین نمونه ها در دمای 

 (1سانتی گراد خشک شدند و رطوبت به دست آمده در این دما از رابطه )

(Arakelyan,1986) 4[ارائه شده است 4جدوله نتایج آن در ک[. 

(1 )                                                                                                0.007+  )60(W(1.007) =  W

                                     

W  60(و  درجه سانتی گراد 105در دمای  خاک بهينهدرصد رطوبت(W  خاک  درصد رطوبت

 درجه سانتی گراد است. 60در دمای 

 

 ]5[نتایج آزمایش تراکم پراکتور استاندارد  – 4جدول 

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 نمونه خاک 
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1 Optimum Moisture Content 
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 های تراکممنحنی  -4شکل

 

نمونه خاک ها ، آزمایش تعيين حد روانی و حد 2به منظور تعيين حدود اتربرگ

بر روی آنها انجام پذیرفت و نتایج آن در  ASTM-D423,424خميری طبق استاندارد 

 ارائه شده است. 5جدول 

 

 ]5[ حدود اتربرگتعیین نتایج آزمایش  – 5جدول 

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  نمونه

 خاک

66/10 98/11 21/12 10/13 82/14 15/16 75/18 20/20 PI , 

% 

77/15 01/16 38/16 05/17 82/17 99/22 46/23 97/24 PL , 

% 

43/26 99/27 59/28 15/30 64/32 14/39 03/42 17/45 LL , 

% 

 

نمونه خاک ها با انجام آزمایش تحکيم یک  و نشست سی آبشوییرهت برجبه 

و پارامتر های نفوذ پذیری ميانگين، انجام  ASTM-D2434بعدی طبق استاندارد 

های  نمودارهمچنين و ( ارئه شده 6در جدول ) نمایه فشردگی و نمایه تورم 

ورد برسی قرار گرفت و نشست و ضریب تغيير حجم، متغييرات نسبت تخلخل با فشار 

 ]7[به دست می آید. (2)خاک های رسی از رابطه

 
(2 )                                                                                                                                

0

0 0

log( )
1

p pCcH
S

e p

 




  

، ضریب  CCنسبت تخلخل اوليه خاک و  ، 0e، ضخامت الیه خاک و Hو ، نشست Sدر آن که 

 می باشد. ارتغييرات فش، PΔ، فشار اوليه و  0Pفشردگی خاک و 

 

 ]5[نتایج پارامتر های تحکیم نمایه فشردگی، نمایه تورم و نفوذ پذیری میانگین – 6جدول 

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 
نمونه 

 خاک

24/0 21/0 19/0 17/0 15/0 13/0 11/0 1/0 CC 

0334/

0 

0231/

0 

0192/

0 

0179/

0 

0154/

0 
0142/0 0141/0 

0128/

0 
SC 

46/2 04/2 85/1 64/1 41/1 28/1 13/1 02/1 aveK 

 

                                                 
2 Maximum Dry Density 
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 ایج وبحثنت .4

 

با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقيق بررسی تاثير فنی گچ بر خصوصيات  

خاک  رس الغر بود، آزمایش های فيزیکی و شيميایی مربوطه همان طور که  ژئوتکنيکی

 ش قبل توضيح داده شد، انجام شدند. در بخ

و هشت ایستگاه نمونه های خاک ات جامد رفتار مربوط به وزن مخصوص ویژه ذر

همچنين رفتار . داده شده استنشان  5شکل های شماره  ارتباط آنها با درصد گچ در

و ارتباط آنها با هشت ایستگاه مربوط به حد روانی و حد خميری نمونه های خاک 

داده صورت گرافيکی نشان به   7و  6شکل های شماره  آنها در دردرصد گچ موجود 

 .ه استشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         نمودار چگالی ویژه ذرات خاک با درصد گچ -5شکل                

 نمودار رفتار حد روانی با درصد گچ -6شکل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                          نمودار رفتار حد خمیری با درصد گچ -7شکل                    

 ص خمیری با درصد گچنمودار شاخ -8شکل

             

درصد،  85/31درصد تا  41/2همان طورکه مشاهده می شود، با افزایش مقدار گچ از 

حد روانی و شاخص خميرایی خاک کاهش می یابند و هر چه فاصله بين حد روانی و حد 

 8شکل خميری خاک )شاخص خميری( کمتر شود، چسبندگی و خميرایی خاک کمتر می شود. 
ابراین وجود گچ در خاک موجب کاهش خميرایی آن می شود. شایان ذکر است که بن.

 کهکاهش حد روانی خاک، هنگامی آشکارتر می شود که مقدار گچ خاک زیاد می شود. 

درصد دارای کمترین حد روانی در بين نمونه های موجود می  85/31نمونه خاک 

 باشد.

رفتار  10و   9های شکل ،شدخاک بررسی  پارامتر های تراکمتاثير گچ بر 

 وزن مخصوص خشک نمونه های گچی را نشان میدرصد رطوبت بهينه خاک و  باگچ درصد

با توجه به شکل می توان نتيجه گيری کرد که وجود گچ در خاک موجب کاهش  دهد.

مقدار وزن مخصوص خشک خاک می شود.این امر می تواند به این موضوع مربوط شود که 

، موجب می شود که تخلخل خاک زیاد شود زیرا گچ بين ذرات رسی وجود گچ در خاک

 خاک پوک تر شود.و خاک قرار می گيرد 
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    نمودار درصد رطوبت بهینه با درصد گچ                -9شکل                   

 با درصد گچ حداکثر وزن مخصوص خشکنمودار  -10شکل

 

 12و11مایش تحکيم و نشست بررسی شد، شکل های تاثير گچ بر پارامتر های آز

رفتار درصد گچ با نمایه فشردگی و نمایه تورم و نفوذ پذیری ميانگين را  13و

نشان می دهند که با افزایش درصد گچ، هر سه پارامتر نمایه فشردگی و نمایه 

 نسبت تخلخل با فشار 14شکل پذیری ميانگين در حال افزایش هستند و  تورم و نفوذ

بيانگر این مفهوم است که نسبت تخلخل با بيشتر شدن افزایش بار در حال افزایش 

 ( بيشتر می شود و همچنين2می باشد و نشست در خاک رس الغر با توجه به رابطه )

ضریب تغيير حجم با فشار نشان می دهد که تغيير حجم بيشتر در تنش های  15شکل

یب تغيير حجم اختالف چندانی بين نمونه پایين تر رخ می دهد و با افزایش تنش، ضر

های خاک با درصد گچ های متفاوت دیده نمی شود و با توجه به افزایش تنش موثر 

 همه جانبه نشست محدود می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  با درصد گچ نمایه فشردگینمودار  -11شکل               

 با درصد گچ تورم نمایهنمودار  -12شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -14شکل                           نمودارضریب نفوذ پذیری با درصد گچ  -13شکل         

 نمودارضریب نفوذ پذیری با افزایش فشار

 

 
 افزایش فشار نمودارضریب نفوذ پذیری با -15شکل
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 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 بر اساس این تحقيق، نتایج زیر به دست آمد:

 .با افزایش مقدار گچ، چگالی ویژه ذرات جامد خاک کاهش یافته است -1

وجود گچ در خاک موجب کاهش خميرایی می شود که بر اثر وجود گچ، حد روانی   -2

خاک ها کاهش یافته و تفاوت بين حد روانی و حد خميری )شاخص خميری( نيز کم می 

 شود.

فزایش یافته و حداکثر وزن ا افزایش مقدار گچ، درصد رطوبت بهينه خاک اب -3

 است.یافته  مخصوص خشک نمونه های خاک کاهش

خاک های با  نشستدر نتيجه ، آبشویی خاک گچ دار بيشتر و فشاربا افزایش  -4

 افزایش می یابد. درصد زیادگچ

گچ  ضریب تغيير حجم نمونه های خاک با درصد اتکم، دامنه تغيير های در فشار -5

در کانال های آبياری و زهکشی از می توان نتيجه گرفت که  است و زیادهای مختلف 

، دامنه زیادو در فشار های  شود خاک مناسب در سطوح باالی خاکریز استفاده

ضریب تغيير حجم نمونه های خاک با درصد گچ های مختلف خيلی محدود می  اتتغيير

ش از حد مجاز شود و بيانگر این موضوع ست که می توان از خاک های با درصد گچ بي

و  نمود% ، در عمق های پایين تر خاکریز کانال های آبياری و زهکشی استفاده 4

 هزینه تمام شده پروژه به مقدار زیادی صرفه جویی کرد.عمالً می توان در 

و  در استان خوزستان کانال های آبياری و زهکشی زیاد تخریب با توجه به -6
 بنابراین، دی در طبقه بندی خاکهای گچیعدم کفایت روشهای استاندارد دانه بن

نياز به استفاده از یک استاندارد جدید که در بر گيرنده تاثير انحالل و سایر 

 شرایط ویژه چنين خاکهایی باشد، احساس می گردد.

 

 قدرداني .6

 

شرکت مدیر عامل  مهندس جهانشاه باقری زادهجناب  بدینوسيله از همکاری صميمانه

در تهيه این مقاله ما که  الوان نقش سازه ژئوتکنيکزمایشگاه آمهندسين مشاور 

 را یاری نمودند نهایت تشکر و قدر دانی را می نمایيم. 
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