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 خالصه

اکی به عنوان خ-های آبیها به علت نفوذپذیری اندکی که دارند، در بسياری از سازهرس

تواند منجر به خسارت و های واگرا میگيرند. عدم شناخت رسبند مورد استفاده قرار میآب

تفرق شده و به ها گردد، زیرا ذرات خاک های رسی واگرا تحت شرایط خاصی مخرابی این سازه

ی سيمين دشت گرمسار )واقع در استان سمنان(، برخی از سرعت شسته می شوند. در منطقه

اند. ها دچار خسارت و خرابی شدهعلت قرارگيری بر روی این نوع خاکهای هيدروليکی بهسازه

های این منطقه پرداخته شده است. به این در این پژوهش به بررسی ميزان واگرایی خاک

های هایی از خاک محل تهيه و پس از تعيين مشخصات خاک مذکور، تحت آزمایشنظور نمونهم

ی واگرایی خاک این هول قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهندههيدرومتری دوگانه و پين

 3و  7منطقه )به خصوص در اطراف کانال انتقال آب سيمين دشت( بوده و به ترتيب افزودن 

واگرای این منطقه، موجب تثبيت بسيار واگرا و درصد سيمان به خاک  3و  5درصد آهک یا 

 شوند.ها میاین خاک

 
-خاک رس، پدیده واگرایی، تثبیت خاک، هیدرومتری دوگانه، پین کلمات کلیدي:

 هول.

 

 

  مقدمه .1

 
ها با افزایش رطوبت دهد که خواص مكانيكی اغلب خاكتجربيات گذشته نشان می

های ها بر اثر افزایش رطوبت پدیدهكند. در برخی از خاكر میو اشباع شدن تغيي

گردد. های عمرانی منجر میای در طرحكند كه بعضًا به خسارات عمدهخاصی بروز می

شوند و از مهمترین اقسام آنها های حساس در مقابل آب ناميده میخاك، هااین خاك

 د. مونهای رمبنده اشاره و خاكهای واگرا شونده، خاكهای متورمتوان به خاكمی

های آن به يميایی دانهش-شود که حالت فيزیکیواگرا به خاکی اطالق می خاک

ای است که در تماس با آب نسبتًا خالص، ذرات منفرد رس، پراکنده و از گونه

طوری شود، بهگردند. در این حالت خاک رس به شدت فرسایش پذیر مییکدیگر جدا می

. وقتی خاک واگرا در ]1[گردد های بسيار کوچک، روان میأثير تنشکه حتی تحت ت

گيرد، ذرات رس متفرق شده و به صورت سوسپانسيون ته نشين تقابل با آب قرار می

های معمولی دارای درصد سدیم محلول در های واگرا در مقایسه با رس. رس]2[شوند می

 آب باالتری هستند.

سال قبل توسط کشاورزان مورد توجه  100ر حدود های واگرا ابتدا دپدیده رس

قرار گرفت و ماهيت آن توسط کارشناسان خاک شناسی و مهندسين کشاورزی، در حدود 

 .]4و  3[سال قبل به طور نسبتًا خوبی شناخته شد  50

                                                 
 استادیار و عضو هيات علمی ، دانشگاه سمنان 1

 ندانشجوی کارشناسی ارشد عمران، مکانيک خاک و پی، دانشگاه سمنا 2
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های بزرگ در نخستين بار در استراليا، مسأله تخریب، فرسایش و ایجاد حفره

وتاه، انجمن حفاظت خاک استراليا را برآن داشت تا بسياری از سدهای خاکی ک

ای را در مورد ضایعات، روش حفاظت و جلوگيری از ادامه روند مطالعات گسترده

 های واگرا آغاز کند.فرسایش ناشی از خاک

ا در خاکریز ی -مثاًل یک ترک –ایجاد واگرایی مستلزم وجود یک مجرای نشت 

افتد. طور همزمان اتفاق میهای سرتاسر مجرا بهتوده خاک است. سپس فرسایش دیواره

هایی که بر اثر خشک شدن خاک ایجاد می توانند در ترکهای به این نحو میفرسایش

های ناشی از شکست هيدروليکی اتفاق بيفتند های ناشی از نشست یا ترکشوند یا ترک

]5[. 
ظرفيت باربری  های واگرا، به علتروها بر روی خاکها و سوارهساخت جاده

های ها در حالت مرطوب، بسيار مشکل است. تمرکز آب در کالورتاندک این خاک

اند، اغلب منجر به فرسایش هایی  که در خاک واگرا احداث شدهی جاده و زهکشکناره

 شود.ی مجاور با خاکریز میو تخریب جاده

( 2000همکاران ) واگرا برای ساخت سد نامناسب هستند. بررسی فوستر و هایخاک

ی رگاب )ایجاد مجرا درون درصد خرابی سدها ناشی از پدیده 48نشان داد که 

افتد. درصد از این مقدار خرابی هنگام اولين آبگيری سد اتفاق می 42سازه(، و 

اند، هميشه گل آلود است.فرسایش از آب مخزن سدهایی که از رس واگرا ساخته شده

ونلی( در یک سد، ناشی از پراکنده شدن ذرات رس طریق ایجاد مجرا )فرسایش ت

ی رس، وارد فضاهایی می واگرا توسط آب خالص در خاکریز سد است. ذرات پراکنده

اند. حرکت ذرات رس باعث شوند که در اثر تراکم ناقص در زمان ساخت سد ایجاد شده

ج از سد گيری مجرا در داخل و خارشود؛ این حفرات در اثر شکلایجاد حفراتی می

افتد که گردند. خرابی سد هنگامی اتفاق میایجاد شده و با گذشت زمان بزرگتر می

 .]6[مجرای مذکور بتواند راه خود را به خارج از سد پيدا کند 

های واگرا از گرددکه شناسایی و همچنين اصالح خاکبدین ترتيب مالحظه مي

ا افزودن مواد تثبيت کننده اهميت باالیی برخوردار می باشد. تقویت خواص خاک ب

هاي مسأله دار مورد توجه تواند به عنوان راهکاري مناسب در مواجهه با خاكمي

قرارگيرد. در این پژوهش چگونگي تأثير کاربرد سيمان و آهک به طور مجزا بر 

ميزان واگرایی دو نوع خاک رسی مورد مطالعه و بررسی آزمایشگاهی قرارگرفته 

 .است
 

 

 يقروش تحق .2

 
روش کلي در این تحقيق شامل تهيه نمونه خاک، تهيه و ساخت تيمارهاي 

های آزمایشي مختلف، انجام آزمایش هاي شناسایي خاک موردمطالعه، و انجام آزمایش

هيدرومتری دوگانه و پين هول بر روي نمونه خاک اصلي و تيمارهاي مورد بررسي 

 .باشدمی
 

 

 مصالح مصرفی .3

 
در تثبيت خاک واگرای منطقه سيمين و آهک ميزان سيمان  در این تحقيق اثر

دشت گرمسار مورد بررسی قرار گرفته است. دو نوع خاک رسی نيمه واگرا و کامالً 

ترتيب در بندی و مشخصات آنها بهواگرا مورد استفاده قرار گرفته که منحنی دانه

 325کالس  1ن تيپ سيما ارائه شده است. سيمان مورد استفاده نيز 1و جدول  1شکل 

 بوده است.

برای شناسایی اوليه در هنگام نمونه برداری، تست کرامب محلی انجام گرفته 

 ها بوده است.که مؤید واگرایی خاک

 

های مورد استفاده در این تحقیق. مشخصات خاک1جدول   

 نوع خاک
رطوبت 

 طبيعی
PI PL LL 

A 84/13  54/2  09/15  63/17  

B 02/3  33/6  11/16  44/22  

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

 
های مورد استفادهبندی خاک. منحنی دانه1شکل   

 

 تيمارهای آزمایش .4

 
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش بررسي اثر مقادیر مختلف آهک و سيمان 

بر ميزان واگرایی خاک بود، درصدهاي مختلفي از آهک و سيمان در قالب تيمارهاي 

ر ابتدا، سيمان، آهک و نمونه های آزمایشي مورد آزمایش قرار گرفتند. بدین منظو

نسبتهاي . درجه سانتيگراد در اون خشک شدند ۴۰ساعت و در دماي  ۲۴خاک به مدت 

سبت وزن خشک آنها نخاک به صورت -خاک و آهک–پوزوالن و آهک در مخلوط هاي سيمان

به وزن خشک مخلوط تعریف شدند. الزم به ذکر است که درصدهاي آهک و سيمان به كار 

درصد می باشد. جزئيات تيمارهاي به كار رفته  7و  5، 3، 0در این پژوهش   رفته

 .ارائه شده است 2در این مطالعه در جدول 

 
 . مشخصات تیمارهای آزمایش2جدول 

 Bخاک  Aخاک 

شماره 

 تيمار

عالمت 

 اختصاری

درصد 

 سيمان

درصد 

 آهک

شماره 

 تيمار

عالمت 

 اختصاری

درصد 

 سيمان

درصد 

 آهک

1 AC0L0 0 0 8 BC0L0 0 0 

2 AC3L0 3 0 9 BC3L0 3 0 

3 AC5L0 5 0 10 BC5L0 5 0 

4 AC7L0 7 0 11 BC7L0 7 0 

5 AC0L3 0 3 12 BC0L3 0 3 

6 AC0L5 0 5 13 BC0L5 0 5 

7 AC0L7 0 7 14 BC0L7 0 7 

 
 

 

 انجام آزمایشات .5
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های بر روی تيمار ASTM D4221آزمایش هيدرومتری دوگانه بر اساس استاندارد

انجام شد. از آنجایی که اختالط خاک با آهک و سيمان بر روی دانه  2و  1شماره 

بندی خاک تأثير گذاشته و دانه بندی را دستخوش تغيير می نماید، آزمایش 

 هيدرومتری دوگانه بر روی سایر تيمارهای آزمایش انجام نگرفت.

ن هول توليد )توسط دستگاه پي ASTM D4647آزمایش پين هول طبق استاندارد

شده توسط صنایع مکانيکخاک ایران( بر روی انواع نمونه های اصالح شده و اصالح 

 انجام شد. Bو Aنشده خاک های 

 

. جدول پیشنهادی دفتر پژوهش و تحقیقات برای ارزیابی نتایج آزمایش پین هول به 3جدول 

 Aروش 

 
آزمای طبقه بندی

 ش

اندازه 

 سوراخ نمونه

دبی آب 

 خروجی

رنگ آب 

 خروجی

ارتفاع  مدت حالت

هيدروليکی 

(mm) 

D1–  خيلی

 واگرا

برابر قطر  2 تمام

 سوزن

 I 5 تيره  4/1تا  1
دقيقه 

 اول

 

 

ناتما - 50

 م

 II تيره  1< -

D2– برابر  5/1 تمام واگرا

 قطر سوزن

  3/1تا  1

 تيره

 

 

III 

 

 

5 
دقيقه 

 دوم

ND4–  نيمه

 واگرا

 

 تمام
برابر  5/1

 قطر سوزن

 

 1تا  8/0

-  

ناتما

 م

 

- 

 

 8/0تا  4/0

شفاف یا 

 کمی تيره

 

IV 

ND3–  کم تا

 نيمه واگرا

 2تا  5/1  تمام

برابر قطر 

 سوزن

 I 5 تيره 7/2تا  4/1
 

 دقيقه

 

180 

 

- 

 

ناتما

 م

 

- 

 

 4/1تا  8/0

روشن یا 

 کمی کدر

 

II 

ND3–  کمی

 واگرا

برابر  5/1 تمام

 قطر سوزن

 I 5 کدرتر 2/3تا  8/1
 

 دقيقه

 

380 

ناتما -

 م

کامال  8/1تا  1 -

 شفاف

II 

ND2– 
 غيرواگرا

 5/1  تمام

برابر قطر 

 سوزن

مختصری  >  3   

 تيره

I  

5 
 

 دقيقه

 

1020 

 

 
 

ND1 - 

 غيرواگرا

 

 تمام

 

معادل قطر 

 سوزن

 

3  > 

 

مختصری 

 تيره

 

II 

 

 

سانتی متر می باشد  8/3سانتی متر و طول  2/3نمونه آزمایش پين هول به قطر 

ميليمتر توسط یک سوزن، در وسط آن ایجاد می شود. در سه  1که یک سوراخ به قطر 

سانتی متری، آب از داخل این نمونه عبور داده می شود و  102و  38، 18، 5تراز 

بی خروجی، رنگ آب خروجی و قطر نهایی سوراخ ایجاد شده در با توجه به ميزان د

 –Aنمونه ميزان واگرایی تعيين می شود. در این تحقيق، آزمایش پين هول به روش 

انجام شده و ارزیابی نتایج، طبق جدول  –آمده است  ASTM D4221که در استاندارد 

( انجام گرفته 3 پيشنهادی دفتر پژوهش و تحقيقات وزارت راه و شهرسازی )جدول

از چکش تراکم  –بر طبق استاندارد  –است. براي تهيه نمونه آزمایشي پين هول 

(؛ به این ترتيب که پس از اضافه کردن 2هاروارد استفاده گردید ) مطابق شکل 
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هاي مورد بررسي، مخلوط یکنواخت حاصل شده رطوبت بهينه مربوط به هر یک از مخلوط

ضربه چکش متراکم  ۱۶الیه و هر الیه با  ۵ش هاروارد در در قالب پين هول و با چک

گردید. شایان ذکر است رطوبت بهينه براي هر یک از تيمارها با استفاده از 

تعيين گردید. نمونه هاي ساخته شده به  (ASTM D1557-06)آزمایش تراکم استاندارد 

و پس از رسيدن آوري داخل کيسه پالستيکي در محيط آزمایشگاه نگهداري منظور عمل

مورد آزمایش قرار  ASTM D4647به سن مورد نظر )یک روز( مطابق استاندارد

 گرفتند.

 

 

       

 
                                              )الف(                              

)ب(                           

راکم کردن نمونه آزمایش پین هول توسط . الف( تجهیزات تراکم هاروارد؛ ب( نحوه مت2شکل 

 چکش هاروارد

 

 

 نتایج و بحث .6

 

 تایج آزمایش هيدرومتری دوگانهن  .1-6

 

انجام شد و درصد  2و  1آزمایش هيدرومتری دوگانه بر روی تيمارهای شماره 

 واگرایی به شرح زیر حاصل گردید: 
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هر دو واگرا بوده و  B و Aطبق نتایج آزمایش هيدرومتری دوگانه، خاک های 

 با واگرایی شدید ارزیابی می شوند.

 

 

 نتایج آزمایش تراکم  .2-6

 
آزمایش تراکم براي تعيين درصد رطوبت بهينه تيمارهاي مورد نظر صورت 

 3تأثير مقدار سيمان و آهک بر درصد رطوبت بهينه به ترتيب در شکلهاي  .پذیرفت

مي دهد که با افزایش مقدار آهک و  نشان 4و  3شکل .نشان داده شده اند 4و 

سيمان، درصد رطوبت بهينه افزایش مي یابد که این مطلب مي تواند ناشي از نرمی 

سيمان و آهک مصرفي باشد. با افزایش درصد سيمان، به علت نرمي زیاد آن، جذب آب 

سطحي توسط ذرات سيمان یا آهک افزایش مي یابد و این عمل باعث افزایش رطوبت 

 ميشود. بهينه

 

 
. تاثیر مقدار سیمان بر درصد رطوبت بهینه3شکل   
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. تاثیر مقدار آهک بر درصد رطوبت بهینه4شکل   

 

 

 نتایج آزمایش پين هول  .3-6

 

ساعت و با دو  24های تهيه شده با سن آزمایش پين هول روی کليه نمونه

زان واگرایی خاک تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش پين هول بيانگر آن بود که مي

A  شدید بوده و خاکB باشد. به عبارت دیگر خاک واگرا میA  از گروهD1  و خاکB 

درآزمایشصورتگرفتهبر روی نمونه های (؛ زیرا 5و  4می باشد )جدول  D2از گروه 

در حالت معمولي و بدون افزودن تثبيت كننده قطرسوراخ بيش از دو برابر  Aخاک 

نيز درحالت معمولي و بدون  Bتيره بوده است. در نمونه  شده و رنگ آب خروجي نيز

افزودن تثبيت كننده نتيجه به همين صورت است که این نتایج نشان ازميزان باالي 

)خيلی  D1در رده  Aبا توجه به نتایج حاصله خاک . پتانسيل واگرایي دارد

 گيرند.)واگرا( جای می D2در رده واگرایی  Bواگرا( و خاک 

 Aدرصد به خاک های  7و  3،5از افزودن آهک و سيمان، با درصدهای  بنابراین

مشاهده شد که با افزودن هرجه بيشتر آهک یا سيمان به خاک واگرا، رفتار  Bو 

شود، زیرا هم دبی خروجی و هم قطر نهایی سوراخ، نسبت به واگرایی خاک اصالح می

 حالت خالص، کاهش می یابد. 

 
 Aول خاک . نتایج تست پین ه4جدول 

قطر نهایی  توضيحات نتيجه تست

 نقب

دبی آب 

 خروجی

رنگ آب 

 خروجی

 (mmهد ) (minمدت )

D1–  خيلی

 واگرا

پایان 

 تست

برابر قطر  2≤

 سوزن

  5 تيره 1/1

50 

     5 

     5 180 

     5 380 

     5 1020 

 
 B. نتایج تست پین هول خاک 5جدول

 توضيحات نتيجه تست
قطر نهایی 

 نقب

بی آب د

 خروجی

رنگ آب 

 خروجی
 (mmهد ) (minمدت )

  5 تيره 9/0   

50 

 D2–واگرا 
پایان 

 تست

برابر  2≤

 قطر سوزن
 5 تيره 2/1

     5 180 
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     5 380 

     5 1020 

 
مشاهده می  7و  6در جدول های  Aاثر افزودن درصدهای مختلف آهک و سيمان به خاک 

 شود.

 
 Aای مختلف آهک به خاک . اثر افزودن درصده6جدول 

7% 5% 3% 
درصد آهک افزوده 

 شده

 قطر نهایی سوراخ برابر قطر سوزن 2 برابر قطر سوزن 5/1 برابر با قطر سوزن

5/3 13/3 2 
دبی خروجی در آخرین 

 هد مورد بررسی

 نسبتًا تيره اندکی تيره شفاف

رنگ آب خروجی در 

آخرین هد مورد 

 بررسی

ND1 ND2 ND3 یگروه واگرای 

 A. اثر افزودن درصدهای مختلف سیمان به خاک 7جدول 

7% 5% 3% 
درصد آهک افزوده 

 شده

 قطر نهایی سوراخ برابر قطر سوزن 2 برابر با قطر سوزن برابر با قطر سوزن

2 2 33/3 
دبی خروجی در آخرین 

 هد مورد بررسی

 تيره شفاف شفاف

رنگ آب خروجی در 

آخرین هد مورد 

 بررسی

ND1 ND1 ND3 گروه واگرایی 

 
مشاهده می  9و  8در جدول های  Bاثر افزودن درصدهای مختلف آهک و سيمان به خاک 

 شود.

 
 B. اثر افزودن درصدهای مختلف آهک به خاک 8جدول 

7%  5%  3%  
درصد آهک افزوده 

 شده

برابر قطر سوزن 5/1 برابر با قطر سوزن برابر با قطر سوزن  قطر نهایی سوراخ 

71/0  47/1  5 
دبی خروجی در آخرین 

 هد مورد بررسی

 اندکی تيره شفاف شفاف

رنگ آب خروجی در 

آخرین هد مورد 

 بررسی

ND1 ND1 ND2 گروه واگرایی 

 
 B. اثر افزودن درصدهای مختلف سیمان به خاک 9جدول 

7%  5%  3%  
درصد آهک افزوده 

 شده

نهایی سوراخقطر  برابر با قطر سوزن برابر با قطر سوزن برابر با قطر سوزن  

28/2  5/2  3/1  
دبی خروجی در آخرین 

 هد مورد بررسی

 کامالً شفاف کدر شفاف

رنگ آب خروجی در 

آخرین هد مورد 

 بررسی

ND1 ND1 ND1 گروه واگرایی 

 

 

 نتيجه گيری .7

 

 :كه نمود بيان توان مي شده ذكر موارد به توجه با كلي بندي جمع یك در

 و کلسيم هاي یون بين یوني تبادل واكنش رس، خاك با آهک و سيمان اختالط اثر در .1

 ظرفيت داراي كه سدیم یون کلسيم جایگزین یون و گيرد مي صورت رس خاك هاي كاتيون



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 . گردد مي رس ذرات اطراف در کلسيم هاي یون تجمع سبب عمل این كه شود مي است كمتري

 ها دانه در یكيالكتر جاذبه نيروي رس، ذرات اطراف الكتروني غلظت شدن با زیاد

 عمل این و گردد مي بزرگ تر هاي دانه ایجاد و ذرات شدن لخته سبب كه شده ایجاد

 .گردد مي واگرایي مشكل وكاهش خاك ساخت تغيير باعث

 فرسایش از جلوگيري سبب زیادي حدود تا واگرا، خاك به آهک و سيمان نمودن اضافه .2

 داخلي هاي ترك ها از دانه رارف گسترش از جلوگيري و تثبيت و سبب گردیده داخلي

 ميگردد.

 رسدكه مي بنظر بهينه درصد ارائه خصوص دربر اساس نتایج حاصل از این پژوهش  .3

 درصد آهک3 افزودن  و نيز سيمان به خاک واگرا، درصد 5یا  درصد آهک 7 افزودن

 گرداند.  مي واگرا غير كامال را خاك سيمان به خاک نيمه واگرا، درصد 3یا 
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