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 خالصه

با توجه به مشکالت فراوان ناشی از وجود  .های متورم شونده یک مشکل جهانی هستندخاک

این نوع از خاک، توجه به حل این مشکالت نيز کامال جهانی شده است. دونالسن وجود 

توان چنين در ایران نيز گزارش کرده است. بطور خالصه می 1970در سال را ها این خاک

س در ساختار خود، های متورم شونده به علت باال بودن درصد ذرات رعنوان نمود که خاک

جذب آب باالیی داشته و همين جذب رطوبت باعث افزایش حجم خاک و در نتيجه ایجاد 

هایی که بر شود. از مهمترین سازههای ساخته شده بر روی آن میهایی به سازهخسارت

ها، توان به جادهشوند میهای متورم شونده دچار مشکالت عدیده میاثر وجود خاک

-های آبرسانی، دیوارهای حایل و برخی سازهها، پوشش کانال، فرودگاهسبکهای ساختمان
خاکی از منطقه ورامين تهران  مقالههای مدفون در این نوع خاک اشاره نمود. در این 

های اوليه اندازه گيری تورم بر روی این خاک، و حصول انتخاب وپس از انجام آزمایش

داده شد که برای باال بردن خاصيت تورمی آن، %، تشخيص 5اطمينان از تورم در حدود 

% 40درصدهای مختلفی بنتونيت به خاک اضافه شود تا در نهایت برای مخلوط خاک و 

%( حاصل 25درصد وزنی خاک خشک( خاکی با تورم پذیری باال )در حدود  40بنتونيت )

صد( به در 7و  5، 3، 1گردید. در مراحل بعد با استفاده از درصدهای مختلف آهک )

و در نهایت مقدار بهينه بررسی روند تغييرات تورم و فشار تورمی خاک پرداخته شد. 

آهک برای کنترل تورم در این خاک بصورت درصدی از وزن خاک خشک بدست آمد.در مراحل 

آب  در  PHو همينطور تغييرات  اثر رطوبت اوليه در مخلوط خاک و آهک  دیگر آزمایش،

 .قرار گرفت مورد بررسیبر تورم، نه مرحله غرقاب سازی نمو

 یری رس، فشار تورمی، خواص خم های متورم شونده، بنتونیت، آهکخاککلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

اداره بهسازی زمين در کشور ایاالت متحده بحث تورم در خاک ها را مورد  1938در سال 

خرابی در پی ها می بررسی قرار داد و در آن سال بود که آن ها متوجه شدند که علل 

(. خاک های منبسط شونده Chen, F.Hتواند عاملی به غير از نشست در سازه ها هم باشد )

خطرات زیادی برای پی ساختمان های سبک ایجاد کرده اند. دنيا  در بخش های زیادی از

 توانند فشار باال برنده ای برآیند میهای برجا بدست میهای منبسط شونده که از خاکرس

کيلوگرم بر سانتی متر مربع اعمال نمایند که در بسياری موارد  10 – 8ها تا حدود پی 

های بيمه هر های نام برده به دنبال داشته باشد. شرکتهایی برای سازهتواند آسيبمی

شوند، ها دچار آسيب دیدگی میهایی که به خاطر وجود این خاکساله برای تعمير خانه

ها بدون هيچ های توسعه نيافته ، سازهکنند. در برخی از کشورداخت میها دالر پرميليون

شوند، که علت اصلی این موضوع عدم های انبساطی ساخته میگونه دانشی نسبت به خاک

های باشد. با پيشرفتها میدسترسی به مدارک و اطالعات کافی تاریخی در مورد این خاک

های منبسط شونده نظامی، مشکالت ناشی از خاک سریع در تاسيسات ساختمانی و همينطور

بيش از پيش آشکار گردید، بنابراین درحال حاضر نياز به شناخت نشانه ها و مسائل 

های مسئله داری همچون همراه این خاک ها بسيار ضروری به نظر می رسد.  بطور کل خاک

دچار تغييرات زیادی در های رمبنده )فرو ریزشی( در شرایط خاص های انبساطی و خاکخاک

باشد پذیر نمیها امکانشوند. اگرچه شناخت کامل خصوصيات این خاکخصوصيات فيزیکی می
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ولی دسترسی به دانش نسبی به منظور جلوگيری از مشکالت احتمالی، به منظور برخورد هر 

 باشد.ها بسيار مورد اهميت میچه بهتر در هنگام مواجهه با این خاک

 

شوند، های منبسط شونده در بسياری از نقاط جهان یافت میشور آمریکا، خاکعالوه بر ک

بخصوص در نقاط خشک و نيمه خشک. در این مناطق نرخ تبخير باالتر از بارش ساالنه است 

به همين دليل تقریبا هميشه کمبود رطوبت در خاک وجود دارد. در این شرایط اضافه 

شود. از مشخصات و باال رفتن پتانسيل تورم خاک می ها باعث برآمدگیشدن آب به این خاک

ی خزش و تورم طوالنی در های کوتاه بارش که با پدیدهتوان به دورهمناطق نيمه خشک می

شود اشاره کرد. باد کردن یا آماس کردن خاک که ناشی از پتانسيل تورم خاک دنبال می

ده ، مقادیری از انواع مواد ای است چند عاملی که به ترکيب چند ماخاک است پدیده

-ها، مقادیر رطوبت اوليه و چگالی خشک اوليه وابسته میمعدنی رسی ، ميکروفابریک

توان گفت که عملکرد در ساختار این نوع خاک تقریبا عکس باشد. بطور خالصه چنين می

باشد، که منشا اصلی این سازوکار واکنش های فيزیکو شيميایی است که عمل تحکيم می

بر روی 1970نوز هم بطور کامل شناخته نشده است. دونالسن در تحقيقاتی که در سال ه

ها ها در جهان انجام داد، طی مقاله ای اعالم کرد که وجود این خاکپراکندگی این خاک

کشور از قبيل آرژانتين، استراليا، هند، مکزیک، ایاالت متحده، غنا، کوبا، 18در 

هایی اند و از آن تاریخ به بعد هم کشورران گزارش شدهافریقای جنوبی و همينطور ای

همچون ژاپن، چين، عربستان و سودان هم وجود این نوع خاک را در کشورشان تائيد 

های متورم شونده را در ایران گزارش کرده کردند. اینکه چه کسی در آن زمان وجود خاک

يده نيست این است که وجود باشد ولی آن چيزی که هم اکنون بر کسی پوشاست مشخص نمی

های عمرانی در کشورمان زیاد مطرح شده است. ها و مشکالت ناشی از آن در پروژهاین خاک

مباحث بسيار جدی و جامعی دراین زمينه هر ساله در بسياری از مجامع علمی مطرح  ضمنا  

بار سال یک 4، تقریبا در هرهای پراکندهبوده و هست، به نحویکه عالوه بر سمينار

توسط انجمن بين المللی « خاک های متورم شونده»سميناری بين المللی تحت عنوان 

ی انجمن کميته27گردد. الزم به ذکر است که یکی از مکانيک خاک ومهندسی پی برگزار می

 «های متورم شونده کميته ی خاک»بين المللی مکانيک خاک و مهندسی پی نيز تحت عنوان 

 کند.فعاليت می

باشد، یعنی خاک پس از کم شدن رطوبت و از دست ی برگشت پذیر میی تورم یک پدیدهپدیده

ی تورم شود. لذا الزم است موقع پرداختن به پدیدهرفتن رطوبت موجود در آن منقبض می

ی انقباض را نيز مورد ی تورم، پدیدههای منبسط شونده عالوه بر بررسی پدیدهدر خاک

 بررسی قرار داد.

ها به سه نوع مشخصه در خاک وابسته است که عبارتند از: زمين شناسی، خاکتورم 

پارامترهای مهندسی خاک و شرایط محيطی محلی خاک. در ابتدا زمين شناسی است که 

باشد. در ميان ی ماهيت خاکی این نوع خاک های منبسط شونده میتعيين کننده

خاصيت خميری و چگالی خشک خاک  پارامترهای مهندسی پارامترهایی مثل درصد رطوبت،

وجود دارند. در ميان مشخصات محيطی محلی، مهمترین شرایط، نسبت مقدار رس در خاک 

(. تغيير حجم این نوع ازخاک Sabtan, 2005محل، شرایط رطوبت اوليه و حدود فشار است )

جاد ها سبب ایباشد، چون آن خاکها میمهمترین عامل ایجاد فجایع ناشی از این خاک

باشند. ها میهای احداث شده بر روی آنهای بسيار وسيعی به سازه ها و شالودهآسيب

(Assadi and Shahabodin, 2009; Avsar et al 2009; Chen et al., 2007; Ferber et al., 2009 این واقعيات برخی.)

ال" نامگذاری های پربهای"خاکها را به نام خاکگان را برآن داشته که این خاکنویسنده

-های متورم شونده با استفاده از افزودنیپایدار سازی در خاک(. Chen et al., 2007کنند!)

هایی از قبيل آهک، خاکستر بادی و سيمان از دیر باز مورد توجه بسياری از محققين 

 Du et al., 1999; Nalbantoglu, 2004; Nalbantoglu and Gucbilmez, 2001; Rao et al., 2001; Yong andبوده است )

Ouhadi, 2007هایی با خاک(. تا کنون محققين زیادی به دنبال بهبود شرایط در ساختگاه-

%آهک به خاک، مقدار فشار 6اند. طبق مطالعات موجود، افزودن های متورم شونده بوده

مری (  برخی محققين نيز از افزودنی های پليAl-Rawasتورم خاک را به نصف رسانده است.)

برای بهبود مشخصه های خاک کمک گرفته اند. وقتی درصدی آهک در حضور آب به یک خاک 

شود. ذرات رس با نفوذ شود، واکنش تبادل یونی از همان آغاز اختالط شروع میاضافه می

شوند. در اولين قدم، با باشد در الیه دوگانه احاطه میهای کلسيم میآبی که دارای یون

های خميری، کارآیی، تورم پذیری و ک در خاک، تغييرات زیادی در مشخصهمخلوط نمودن آه

 شود. نفوذ پذیری خاک ایجاد می

 و آهک مصرفیمشخصات خاک  .2

کند های رسی را بررسی میبا توجه به عنوان تحقيق، که موضوع تورم در خاک

شروع  باشد. درهای هدف تحقيق بسيار مورد اهميت میانتخاب خاک جهت شروع آزمایش
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مطالعات، تحقيقاتی برای پيدا کردن خاکی با خاصيت تورمی نسبتا باال انجام گرفت. با 

بررسی منابع در دسترس برای یافتن این خاک در داخل کشور، چندین منطقه شناسایی شد 

توان به مناطقی همچون شهر مأمونيه در بخش زرندیه استان مرکزی، روستای که می

م حوالی شهر ایالم، برخی نقاط در شهر زنجان، برخی مناطق در هوليالن در استان ایال

بخش زرینه رود واقع در استان آذربایجان غربی و منطقه ورامين تهران اشاره نمود. 

در منابع علمی و مشورت با افراد با تجربه در این زمينه، تصميم بر  پس از بررسی

ه نمونه انتخاب نمایيم. پس از این شد که منطقه جنوب تهران را به عنوان مکان تهي

های شناسایی اوليه و بررسی انتقال خاک از این منطقه به آزمایشگاه و انجام آزمایش

ها، خاک مذکور، خاکی با خاصيت تورمی کم تشخيص داده شد. در ادامه و نتایج آزمایش

به  برد اهداف تعریف شده در طرح پيشنهادی و با توجه به عدم دسترسیبه منظور پيش

های گزارش شده در منابع مختلف، تصميم بر این شد که به اطالعات دقيق در مورد محل

بررسی تاثير آهک به خواص تورمی در همان خاک منطقه جنوب تهران پرداخته شود. به 

%( و برای نشان دادن تاثير آهک 5علت کم بودن درصد تورم طبيعی خاک تهران )نزدیک به 

د بررسی، تصميم گرفتيم که با افزودن درصدی مشخص بنتونيت، و سایر پارامترهای مور

خاکی با خاصيت تورمی باال تهيه شده و آزمایشات شروع شوند. برای باال بردن خاصيت 

% )درصد 40% و در نهایت 30%، 25%، 20%، 10تورم این خاک، درصدهای مختلف بنتونيت، 

ز درصدهای بيان شده، مقادیر وزنی خاک خشک( به خاک اضافه شده و برای هر کدام ا

% 40گيری شد که در نهایت از مخلوط خاک همراه با نشانه خميری و درصد تورم اندازه

 باشد به عنوان خاک مورد آزمایش استفاده گردید.بنتونيت که خاکی با تورم باال می

-% بنتونيت می40ی مشخصات خاک اوليه و خاک مخلوط شده با دهندهنشان 2و  1جداول 

 باشند.

 مشخصات خاک بدون بنتونیت -1جدول 

 

 

 

 % بنتونیت40مشخصات خاک با   -2جدول 

 

 

 براساس نتایج آزمایش و از شهر ورامين تهيه شده است مورد آزمایش خاک

بندی یونيفاید، از نوع عبور نموده است و طبق رده 200درصد از الک نمره  58بندیدانه

CH کيلویی محصول کارخانه قم شرکت  25های همچنين آهک مورد استفاده بسته باشند.می

نتایج  است. آمده  4ر جدول باشد که مشخصات اجزای تشکيل دهنده آن دهمکار سنگ می

مشخصات خاک و . باشددر مقاله ذکر شده موجود می این خاک نيز SEMهای عکس آناليز

 قابل مشاهده است. 1بندی آن در شکل و منحنی دانه 3های مورد آزمایش در جدول رطوبت

 آزمایشهای مورد مشخصات خاک و رطوبت -3جدول 

sG 3W 2W 1W PI LW pW optW پارامتر 

54/2 
 3 +

optW 
optW 

3 - 

optW 
 درصد 18 30 52 22

                                                                                                      

                                                                                                         

 مشخصات آهک مورد استفاده -4جدول 

 نشانه خميری حد خميری حد روانی

35 18 17 

 نشانه خميری حد خميری حد روانی

52 22 30 

 عناصر درصد وزنی

15/80 CaO 

06/0 2 3Al O 

15/0 2 3Fe O 

74/0 2SiO 

03/0 2Na O 

01/0 2K O 

37/0 MgO 

002/0 2TiO 

001/0 MnO 
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 بندی خاک مورد آزمایشمنحنی دانه -1شکل 

  

 روش آزمایش .3

تدوین یک در ابتدای کار در محل آزمایشگاه و قبل از شروع به کار بصورت عملی، 

باشد. به همين رو، امری کامال  ضروری میهای پيشبرنامه کامال  مشخص برای انجام آزمایش

های انجام گرفته و تصميم نهایی در مورد انتخاب پارامترهای مهم، دليل با بررسی

سنجی در مورد اتمام کار در موعد مقرر امکانات موجود در آزمایشگاه و امکان

ها، پارامترهای مورد بررسی و تعداد شدکه در آن انواع آزمایش دستورالعملی تنظيم

% 7و 5، 3، 1ها کامال  مشخص گردید. درصدهای نهایی آهک مورد بررسی عبارتند از: آزمایش

های ساخته شده % به خاک اضافه شده و نمونه21و  18، 15های وزنی خاک خشک که در رطوبت

 6و  5مونه، مورد آزمایش قرار گرفتند. جدول روز از ساخت ن 28و  7، 1پس از گذشت 
در مسير تحقيق و تغييرات پارامترهای مورد بررسی های اصلی تعداد آزمایش دهندهنشان

ها برای شناسایی خاک را نيز باید به این تعداد باشد که البته برخی آزمایشمی

تعداد بيشتر و  درها افزود. الزم به تذکر است که در مراحل انجام کار برخی آزمایش

 ها انجام گرفت.بينیبرخی کمتر از پيش

 

 های اصلی در طول تحقیقتعداد آزمایش  -5جدول

آزمایش تراکم )پروکتور 

 اصالح شده(

30 

 نمونه

 گيری تورماندازه
60 

 نمونه

 

 درصد تورمتعیین  های بکار گرفته شده در آزمایشفهرست مخلوط -6جدول 
آوردن )درجه دمای عمل

 سانتیگراد(

مدت زمان 

 آوریعمل
PH  درصد

 رطوبت
 درصد آهک

شماره 

 نمونه

 28، 7، 1 دمای اتاق
، 18،  15 آب شهری

21 
1 1 

 28، 7، 1 دمای اتاق
، 18،  15 آب شهری

21 
3 2 

 28، 7، 1 دمای اتاق
آب شهری 

 واسيدی

15  ،18 ،

21 
5 3 

 28، 7، 1 دمای اتاق
، 18،  15 آب شهری

21 
7 4 

 

 نتایج .4

 تورمبر روی تأثیرات تغییر درصد آهک  .1.4

شود که با افزودن درصد آهک تورم به شکل قابل توجهی کاهش می مشاهده 2شکل  در

 آوریعمل اولبرای روز  4 آهک در شکله با های خاک رس مخلوط شدنمونه یابد.می

با توجه به  .شودنيز همين روند مشاهده می 28 و 7در روزهای  ارائه شده است.

درصد بر یکدیگر منطبق  3و  7که  منحنی مربوط به  شوداین نمودارها مشاهده می

، کمترین مقدار تورم رخ داده است و در واقع بيشترین 5اند و در درصد آهک شده

با افزایش درصد آهک و برای باشد. درصد می 5تاثير آهک در منحنی مربوط به 

قابل  گيرد.ابتی به خود میثوند منحنی تغيير تورم ردرصد  5درصدهای بيش از 

های گيری تورم در دستگاه تحکيم با نمونههای اندازهذکر است که تمامی آزمایش

ميليمتر صورت گرفته است. از این رو مقادیر نشان داده  16با ارتفاع اوليه 

 باشد.شده برای تورم بر حسب ميليمتر می

325/1 2 5PO 

001/0 S 
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 مختلف آهکتورم نمونه یک روزه با درصدهای  -2شکل 

 

 تورمو زمان بر روی  رطوبت تأثیرات تغییر درصد .2.4

 15و  18در رطوبت برای درصدهای مختلف آهک مقدار تورم را  نمودار تغييرات 3شکل 

نتایج حاصل در این  . با مقایسهدهدنشان میروز   28و  7، 1 هایبرای زمان درصد

اوليه در مرحله متراکم نمودن شود که با افزایش درصد رطوبت نمودارها مشاهده می

شود کمتر شده و بيشترین مقدار نمونه، مقدار تورمی که در مرحله غرقاب مشاهده می

اند. شود که در رطوبت کمتر از رطوبت بهينه ساخته شدههایی مشاهده میتورم در نمونه

درصد آوری در ام درصد های رطوبت عملترین کاهش تورم برای تمنکته دیگر اینکه بيش

آوری نيز بر روی زمان عمل همچنين در این نمودارها اثرافتد. درصد اتفاق می 5آهک 

آوری مقدار زمان عمل شود با افزایشهمانطور که مشاهده می قابل مشاهده است. تورم

روز  28درصد آهک برای  7و  5 کند. این افت به قدری است که نمونه باافت می تورم

 . کندبه صفر ميل می مقدار تورم آوریعمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 18و  15های با رطوبت اولیه تورم در روزهای مختلف برای نمونه -3شکل 
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متورم شونده  تغييرات ميکروساختار ذرات خاک رستأثير در این تحقيق جهت بررسی 

درصد آهک با  5و  1 های بدون آهک،پس از اختالط با آهک از نمونه بر روی تورم

به ترتيب  c-4و  b-4 و a-4 شکل(. 4گرفته شده است )شکل  SEMروزه عکس  28وری آعملزمان

درصد آهک با  5و  1و بعد از اضافه کردن  خاک رس را قبل از اضافه کردن آهک

های خاک و دانه قبل از اضافه کردن آهک ذرات دهد.ميکرومتر نشان می 5نمایی بزرگ

های تشکيل کلوخههمانطور که قابل مشاهده است  باشند.بصورت منفرد قابل مشاهده می

رسی با گذشت زمان پس از ترکيب با آهک منجر به ایجاد پيوندهایی بين ذرات خاک رس 

 . (c-4و  b-4گردیده که این فرایند کاهش تورم را در پی دارد )شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درصد آهک 5( cدرصد آهک ) 1( b( خاک رس بدون آهک )a) -7شکل 

 

 تورمبر روی  وریآعمل و زمانآب  PHات تغییر تأثیر .3.4

 

آوری برای آب اضافه شده در عمل PHتغييرات تورم را با تغييرا  7شکل نمودارهای 

تأثير  PHبا کاهش  دهد. همانطور که قابل مشاهده استیمروز نشان  28و  7، 1های زمان

درصد آهک  5و  3یابد بطوریکه با مقایسه نتایج مربوط به آهک بر تورم نيز کاهش می

که تأ ثير باشد یتر بوده که این نتيجه حاکی از آن مبيش 7زیر  PHمقدار تورم در 

 باشد.های اسيدی کمتر میآهک بر تورم در محيط
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و آب  PHتأثیر تغییرات  -7شکل                                                   

 اوری بر روی تورمزمان عمل
 

 نتیجه گیری .5

 

باشد و با افزودن آهک تا رابطه بين درصد آهک و مقدار تورم بصورت خطی نمی -1

کاهد و از آن به بعد اثر منفی بر روی مقاومت برشی حدی از مقدار تورم می

توان این مقدار را گویند. نمیگذارد. به این مقدار آهک درصد آهک بهينه میمی

های خاک مورد آهک و نوع کانی ها تعميم داد. این مقدار به نوعبرای همه خاک

  نظر بستگی دارد. 

 یافته است.آوری مقدار تورم کاهش رطوبت عملبا افزایش درصد  -2

باشد به طوریکه با گذشت زمان مؤثر می مقدار تورمآوری نيز بر روی زمان عمل -3

 کند.مقدار آن با افت می

گرفته شده از خاک نحوه تغييرات ذرات خاک در واکنش با آهک را  SEMهای عکس -4

س دچار باشد که ساختار ذرات خاک رگر این میها نمایاندهد. این عکسنشان می

 شوند.تر میشوند و درشت دانهتغيير می

مورد  آوری فراهم گردد، تورم خاکدر صورتيکه زمان و آهک کافی برای عمل  -5

 یابد.هش میآزمایش به صفر کا

ميزان تورم نيز کاهش  PHآب نشان داد که با کاهش  PHهای تغييرات آزمایش -6

تر باشد ميزان اثرگذاری آهک بر جلوگيری از تورم یابد و هرچه محيط اسيدیمی

 یابد.کاهش می
 

 قدردانی .6

در پایان برخود الزم دیدیم که از جناب آقای محمد تکلو مسئول محترم آزمایشگاه 

مکانيک خاک دانشگاه صنعت آب و برق )شهيد عباسپور( که در مراحل انجام این پروژه 

 نمایيم. ما را با راهنمایی خود یاری نمودند تشکر 
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