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 خالصه

های ریزدانه )رسي( خاصي در طبيعت وجود دارند كه به محض تماس یافتن با آب به سرعت شسته مي شوند، باال بودن درصد یوون سودی     خاک 

در آب منفذی، از خصوصيات عمده این خاک هاست، خاک های مذكور به خاک های واگرا موسوومندااز جملوه روه هوای تشوپيا ستانسوي       

های شيميایي هستندا این آزمایش ها بر اساس تاثير یون سدی  به عنوان عام  شيميایي اصلي در واگرایي خاک  واگرایي خاک های رسي، آزمایش

رس مي باشدا بررسي های انجام شده نشان مي دهند كه بين نتایج آزمایش های فيزیکي معيارهای شيميایي جهت تشپيا ستانسي  واگرایي خاک 

نمونه های متفاوت از مسير مذكور به صورت موردی سوعي شوده توا     ۱۳ا در سژوهش حاضر سس از تهيه های رسي، تطابق چش  گيری وجود ندارد

 کي مورد توجه و بررسي واقع شده استایمعيارهای شيميایي متفاوت ارائه شده بررسي و ميزان انطباق و همپواني آنها با آزمایشات فيز

 ا
 

 واگرا، واگرايي كليدی: پتانسيل واگرايي ، پين هول، رس های كلمات

 

 

 مقدمه .1

 
این مدت در چند دهه اخير به دلي  اینکه سدهای خاكي و خاكریزها ی بسياری تپریب گشته اند، مطالعه در مورد خاكهای واگرا اهميت یافته استا در 

گرفته استا در رس های موسوم به  سدیده واگرایي خاكها و خطرات ناشي از آن به صورت گسترده در مراكز تحقيقاتي سراسر جهان مورد بررسي قرار

رس های واگرا با جریان یافتن آب در سطح خاک، ابتدا كاني های رسي در مجاورت آب دچار تفرق شده و باعث بوجود آمدن ترک هوای ریوزی در   

از ایون رو ررات رس در آب  بدنه كاني های رسي مي گرددا سپس با جریان یافتن آب به داخ  این شکاف ها فرسایش مکانيکي خاک بوجود مي آیدا 

ت ح  شده و همراه با جریان آب از خاک خارج مي گرددا و در نهایت به خرابي سازه منجر مي شودا روه های شناسایي خاک های واگرا به دو صور

ها بازی موي كنود، در    صحرایي و آزمایشگاهي انجام مي سذیردا در روه شناسایي صحرایي توسوگرافي منطقه نقش موثری در شناخت این گونه خاک

د در مناطق با شيب زیاد فرسایش حاص  از سدیده واگرایي بدلي  ایجاد بریدگي ها و شکاف های عميق، سدیده رگاب یا آبشستگي، و وجود آب گ  آلو

گوروه آزموایش بوه     4وال سشت آب بندها بعد از بارندگي و ااا از شواهد مه  صحرایي شناسایي خاک های واگرا استا در روه های آزمایشگاهي معم

عيوين  طور همزمان انجام مي شودا سه گروه از آنها آزمایش فيزیکي كرامپ، هيدرومتری دوگانه و سين هول است و گروه چهام آزمایش های شيميایي ت

ققين آزموایش سوين هوول دارای    بيشتر مح رمقدار فلزات سدی ، ستاسي ، كلسي  و منيزی  در عصاره اشباع خاک استا در این چهار گروه آزمایش، به نظ
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كه از نتایج شيميایي برای تشپيا واگرایي خاک هوا اسوتفاده موي شوود عبارتنود از معيوار        الزم به توضيح است كه معيارهای اهميت بيشتری مي باشدا

ميایي خود را سيشنهاد كردا در ایون روه  [ا شرارد با توجه به یکي از عل  سدیده واگرایي، معيار شي1شيميایي شرارد، محققان آفریقایي و دكتر رحيمي ]

صو  شوودا نمونوه    ابرای بدست آوردن عصاره اشباع مقداری از خاک با آب مقطر مپلوط كرده تا خمير اشباع با ميزان نزدیک به حود روانوي خواک ح   

با ایجاد خال مقدار اندكي از آب حفوره   خاک برای چند ساعت به همان حال باقي مي ماند تا تبادل یوني نمک های موجود به حالت تعادل برسدا سپس

در حد ميلوي  ای با عبور از صافي، از مپلوط جدا شده و با آزمایش های متداول شيميایي مقدار كاتيون های فلزی مه : سدی ، ستاسي ، كلسي  و منيزی  )

)مجموع چهار كاتيون های فلزی( را محاسبه كورده و   ک های محلولماكي واالن در ليتر( در عصاره اشباع تعيين مي شودا آن گاه درصد سدی  و ك  ن

هيودرومتری  با استفاده از نمودار ميزان واگرایي خاک را ارزیابي مي كنندا شرارد نمودار خود را براساس انجام چهار گروه آزمایش شناسایي )كرامپ، 

و غيرواگرای اخذ شوده از نقواط مپتلوه جهوان تهيوه كوردا در ایون        دوگانه، سين هول و شيميایي( بر روی تعداد زیادی نمونه های خاک ریزدانه واگرا 

وده بررسي خاک های دارای واگرایي متوسط )بر اساس آزمایش سين هول( از نمونه ها حذف شدندا اگر چه این روه در بسياری موارد موفقيت آميز ب

ن است كه نتایج بدست آمده از آزمایش شيميایي نمونه هوای موورد   نمونه خاک نشان دهنده آ ۱۳است، اما تحلي  آماری بر روی اطالعات بدست آمده 

 ابررسي كامال واگرا مي باشد ولي نتایج بدست آمده از آزمایش فيزیکي خاک )سين هول( غير از این مي باشد

 

 

 بررسی هاي صحرایی .2

 

ک اسوت و اینگونوه خواک هوا دارای آب منفوذی      بر اساس تحقيقات اوليه، تصور مي شد كه مح  تشکي  خاک های واگرا، مناطق خشک و نيمه خشو 

( مي باشندا اما در سالهای اخير در بسياری از مناطق مرطوب جهان این گونه خاک ها دیده شده انود و در موواردی نيوز دارای    5/8بزرگتر از   pHقليایي)

ی و خاكستری روشن، زرد و تركيبي از این رنگ ها دیده آب منفذی اسيدی بوده اندا از نظر رنگ، تا كنون خاک های واگرا به رنگ های قرمز، قهوه ا

 8توا   5شده اندا یکي از مه  ترین ویژگيهای خاک های واگرا، وجود امالح سدی  در آنها مي باشداميزان اموالح رسووبات بوه طوور متوسوط در حودود       

ی  به خاک مي گرددا در مناطق گرم و خشک یا گرم و نيمه درصد استا هوازدگي و فرسایش این رسوبات منجر به انتقال نمک ها و از جمله امالح سد

خشک، شدت تبپير منجر به جمع شدن امالح در سطح خاک مي شود، نفور ناسذیر بودن الیه های زیرین خاک نيز به جمع شدن امالح در سطح خاک 

 ا[۱]كمک مي كند

عمومي محدوده مورد بررسي به صورت نهشته های رس و سيلت بوده كوه  با توجه به مقاطع موجود در منطقه و بازدید صحرایي، مشپصات زیر سطحي 

يوری  در الیه های سطحي به علت شرایط جوی، توسوگرافي منطقه و نيز اثرات زبانه های دریاچه مهارلو )آب شور( حاوی ررات ژیپس و كاني های تبپ

در مجاورت این مصالح به نظر مي رسد كه احتمال واگورا بوودن خاكهوای منطقوه      متنوع مي باشدا با توجه به استقرار سایه های س  و احداث ابنيه های راه

ول لذا بررسي ستانسي  واگرایي خاكهای ریزدانه این منطقه از اهميت ویژه ای برخوردار بوده كه برای شناسایي دقيق آنها از آزمایشهای متدا ،وجود دارد

 استفاده گردیدا

ومتر  در دشت جنوب شيراز واقع شده استا تصاویر ماهواره ای نشان دهنده موقعيت منطقه نسبت به شهر شيراز و يلك ۱مورد مطالعه به طول تقریبي مح  

های ارتفاعات مجاور و دریاچه مهارلو مي باشدا جهت تحلي  و تعيين درصد واگرایي خاک منطقه مورد مطالعه با توجه به مشواهدات صوحرایي و شويار   

ایي در مح  مورد مطالعه در ينقطه جهت حفر چاهک و نمونه برداری جهت انجام آزمایشات الزم اع  از فيزیکي و شيم ۱۳ایجاد شده توسط جریان آب 

 نظر گرفته شدا
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 آزمایشات آزمایشگاهی .3

 

 ا[0]جهت بررسي و  تعيين خاصيت واگرایي بر روی نمونه های دست خورده خاک آزمایشات ری  انجام گردید

  (ASTM:D422)متری دانه بندی و هيدرو 

 (ASTM:D4318)تعيين حدود اتربرگ  

 (ASTM:D2216)تعيين درصد رطوبت طبيعي خاک 

 (ASTM:D4221) هيدرومتری مضاعه 

   (ASTM:D4647)سين هول 

 آزمایشات شيميایي خاک به روه شرارد 

 دیده مي شودا 1خالصه نتایج آزمایشات طبقه بندی در جدول شماره 

 

 ايشات طبقه بندینتايج آزم – 1جدول 
 طبقه بندی خاک حد خميری حد رواني شماره  نمونه طبقه بندی خاک حد خميری حد رواني شماره  نمونه

TP-1 30 12 CL TP-16 54 25 CH 

TP-2 35 17 CL TP-17 50 22 CH 

TP-3 34 14 CL TP-18 57 28 CH 

TP-4 30 12 CL TP-19 55 26 CH 

TP-5 29 11 CL TP-20 56 27 CH 

TP-6 30 10 CL TP-21 55 26 CH 

TP-7 32 11 CL TP-22 50 22 CH 

TP-8 30 10 CL TP-23 51 22 CH 

TP-9 32 13 CL TP-24 35 14 CL 

TP-10 36 15 CL TP-25 33 13 CL 

TP-11 34 14 CL TP-25 36 15 CL 

TP-12 51 23 CH TP-27 52 23 CH 

TP-13 51 23 CH TP-28 50 21 CH 

TP-14 50 22 CH TP-29 33 13 CL 

TP-15 51 23 CH     

 

 

 

 

 دریاچه مهارلو

 فرودگاه شيراز

شهرک صنعتي 

 بزرگ شيراز

 منطقه مورد مطالعه
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 آزمایشات شناسایی میزان واگرایی: .4

 

جهت بررسي واگرایي خاكهای مورد مطالعه آزمایشهای كرامب، هيدرومتری مضاعه )دوگانه(، سين هول و آزمایشهای شويميایي شوام  تعيوين ميوزان     

  اگردید عصاره اشباع بر وی نمونه ها انجام pHكاتيونهای سدی ، ستاسي ، كلسي  و منيزی  و همچنين هدایت الکتریکي 

ميليمتر در آزمایش هيدرومتری مضاعه به درصد  335/3درصد واگرایي در آزمایش هيدرومتری مضاعه برابر است، با نسبت درصد ررات كوچکتر از

اک محو   همين ررات در آزمایش هيدرومتری معمولي مي باشدا با توجه نتایج حاص  از آزمایش های انجام شده در این زمينه حاكي از قرار گرفتن خ

 درصد مي باشدا 53تا  03با ستانسي  واگرایي بين  طور متوسط واگرامورد مطالعه در رده خاک های به 

 
 طبقه بندی خاكهای واگرا بر اساس درصد واگرايي در آزمايش هيدرومتر مضاعف  -2جدول

 درصد واگرایي رده بندی خاكها

 خاک غير واگرا

 خاک به طور متوسط واگرا

   واگرایي باالخاک با ستانسي

 خاک كامال واگرا

 درصد 03كمتر از 

 درصد 53تا  03

 درصد 55تا  53

 درصد 55بيشتر از 

 

 

 هيدرومتری معمولي و هيدرومتری مضاعف   1شكل 

 معيار های شيميایي بررسي شده برای تشپيا خاک های واگرا به كمک سارامترهای زیر سيشنهاد شده است:

 (ECe)اع خاک هدایت الکتریکي عصاره اشب -1

 (SAR)نسبت جذب سدی   -۱

0- pH اسيدیته( عصاره اشباع خاک(  

 ارائه مي گرددا 0كه خالصه نتایج در جدول شماره 

 

 شيميايينتايج آزمايشات  – 3جدول 

 محل قرضه
 (meq/l) ميزان كاتيون های عصاره اشباع خاك

SAR pH 
ECe 

(ds/m) 
Na+ K+ Mg2+ Ca2+ 

TP-1 608.7 3.3 110 110 82.0 7.56 53.7 

TP-2 304.3 3.9 84 180 26.5 7.54 60 

TP-3 347.8 3.9 96 170 30.2 7.59 36.2 

TP-4 608.7 1.8 114 80 61.8 7.55 51.7 
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TP-5 608.7 2.6 70 150 58.1 7.54 26.57 

TP-6 521.7 3.6 126 130 46.1 7.56 55.6 

TP-7 434.8 3.1 130 150 36.7 7.58 45.4 

TP-8 304.3 2.1 84 170 27.0 7.68 43.1 

TP-9 304.3 3.3 130 130 26.7 7.94 40.5 

TP-10 304.3 2.1 90 150 27.8 7.76 42.2 

TP-11 347.9 2.6 140 140 29.4 7.75 28.37 

TP-12 565.2 3.8 94 100 59.4 7.91 76.1 

TP-13 826.1 5.6 196 140 63.7 7.88 83.1 

TP-14 782.6 6.7 186 150 60.38 8.01 77.4 

TP-15 130.4 2.3 72 60 16.1 8.0 20.5 

TP-16 434.8 3.9 146 120 37.7 7.89 46.5 

TP-17 695.6 3.8 160 132 49.4 7.85 74.6 

TP-18 304.3 2.6 170 80 27.2 7.75 44.9 

TP-19 91.3 0.7 69 41 12.3 7.86 8.42 

TP-20 98.5 1.4 78 51 12.3 7.74 13.6 

TP-21 130.4 2.1 60 70 16.2 7.64 18.6 

TP-22 434.8 2.05 108.8 111.0 41.5 7.65 26.2 

TP-23 347.8 3.08 118.4 108.0 32.7 7.59 12.0 

TP-24 400.0 2.80 61.0 91.0 45.9 8.06 33.2 

TP-25 696.0 5.10 119.0 119.0 63.8 7.79 25.0 

TP-26 334.8 2.8 62.0 84.7 39.1 7.9 38.1 

TP-27 347.8 2.1 75.0 74.5 40.4 7.86 13.1 

TP-28 652.2 3.1 112.0 112.0 61.6 7.85 54.1 

TP-29 608.7 3.6 92.0 118.0 59.4 7.87 64.1 

 

دید جهت بررسي واگرایي خاک های مورد مطالعه آزمایشهای كرامپ، هيدرومتری دوگانه، سين هول و آزمایشهای شيميایي بر روی نمونه ها انجام گر

 ارائه گردیده استا 4یج و نتيجه گيری آنها در جدول كه خالصه نتا

 

 رده بندی خاك بر اساس آزمايش های مختلفنتايج  – 4جدول 

 شماره  نمونه
معيار دكتر  آزمایش های شيميایي آزمایش های فيزیکي

 شرارد سين هول مضاعه هيدرومتری كرامپ رحيمي
TP-1 واگرایي باال واگرا ND1  واگرا غير واگرا 

ياز به آبشویي ن

 داردا

TP-2 متوسط واگرا متوسط واگرا ND3 واگرا كمي واگرا 

TP-3 متوسط واگرا متوسط واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-4 غير واگرا غير واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-5 متوسط واگرا كمي واگرا ND2 واگرا غير واگرا 

TP-6 متوسط واگرا كمي واگرا ND3 واگرا گراكمي وا 

TP-7 متوسط واگرا كمي واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-8 متوسط واگرا متوسط واگرا ND3 واگرا كمي واگرا 

TP-9 متوسط واگرا متوسط واگرا ND3 واگرا كمي واگرا 

TP-10 متوسط واگرا متوسط واگرا ND2 واگرا غير واگرا 

TP-11 متوسط واگرا متوسط واگرا ND1 واگرا راغير واگ 

TP-12 متوسط واگرا كمي واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-13 واگرایي باال واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-14 كامال واگرا واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-15 غير واگرا غير واگرا ND2 واگرا غير واگرا 

TP-16 متوسط واگرا كمي واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-17 متوسط واگرا كمي واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-18 واگرایي باال كمي واگرا ND1 واگرا غير واگرا 
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TP-19 واگرایي باال متوسط واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-20 واگرایي باال متوسط واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-21 كامال واگرا واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-22 كامال واگرا مي واگراك ND2 واگرا غير واگرا 

TP-23 غير واگرا غير واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-24 غير واگرا غير واگرا ND1 واگرا غير واگرا 

TP-25 واگرایي باال كمي واگرا ND2 واگرا غير واگرا 

TP-25 كامال واگرا متوسط واگرا ND3 واگرا كمي واگرا 

TP-27 متوسط واگرا اكمي واگر ND1 واگرا غير واگرا 

TP-28 كامال واگرا واگرا ND3 واگرا كمي واگرا 

TP-29 واگرایي باال واگرا ND2 واگرا غير واگرا 

 
خاص  همي توان بيان داشت كه در بررسي ستانسي  واگرایي خاک ها نمي توان به یک رو با توجه به خالصه نتایج و توجه به رده بندی های ارائه شده

 گيردا قرارچندین روه مورد بررسي  به هرااكتفا نموده و یک نمونه واحد بایستي همو

 

 

 نتیجه گیري .5

 
 از مجموع مطالعات و آزمایشهای انجام شده در چهارچوب این تحقيق مي توان چنين نتيجه گرفت:

معمول در آزمایشگاه های مکانيک خاک برای تشپيا خاكهای واگرا، به كمک آزمایشهایي چون دانه بندی و حدود اتربرگ كه بطور  -

 رده بندی خاكها از آنها استفاده مي شود ميسر نيستا

در حال حاضر بهترین روه شناسایي رسهای واگرا در یک منطقه، انجام چند آزمایش مپتله بر روی تعداد زیادی از نمونه های خاک آن  -

 منطقه استا

ش سين هول مي باشدا در این معيارها رابطه همبستگي برخي از سارامترهای شيميایي با نتایج سایه و اساس همه معيارهای شيميایي، آزمای -

 آزمایش سين هول را برای تعدادی از خاک ها نشان مي دهندا لذا نمي توان به نتایج آزمایشهای شيميایي وزن و بهایي بيشتر دادا

 

 

 مراجع .6

 
نشریه زمين شناسي مهندسي،  "بي و اصالح معيار شيميایي تشپيا ستانسي  واگرایي خاک های رسيارزیا"(، 108۳بازرگان، جا و اسمعيلي، سا دا ) -1

 ا۳۱۳ -۳15سایيز و زمستان، ۱ه  جلد چهارم، شمار

 1050موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ اول  "تورم و واگرایي خاک ها از دید مهندسي ژئوتکنيک،"عسکری، فا اا و فاخر، عا  -۱

سومين همایش یبن المللي مهندسي ژئوتکنيک و  "بررسي ستانسي  واگرایي خاک در یک سازه زیر زميني كنار رودخانه، "( 1081، ها )قاسمي -0

 آررا ۱3-18مکانيک خاک ایران، سژوهشکده نيرو، تهران، ایران، 
4- ASTM, Annual book of ASTM satandard: sol and rock division (2006) 
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