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 خالصه

 

متر از سد انحرافی ميل مغان شروع و به  35310بخش اول کانال اصلی مغان بطول 

ميگردد . دریاچه شهرک که با هدف تنظيم دریاچه شهرک شهيد غفاری مغان خنم 

نوسانات کوتاه مدت دبی های ورودی و نيازهای پایين دست احداث گردیده عمالً 

از طریق رسوب گيری ضعف حوضچه رسوب گير ميل و مغان را بر طرف می نماید. 

ميليون متر مکعب بوده و در حال حاضر بخاطر انباشت  11.2حجم اوليه دریاچه 

ميليون مترمکعب کاهش یافته است لذا گزینه های مختلفی برای  1.5رسوبات به 

ساماندهی و تخليه رسوبات مطرح و در نهایت اجرای کانال کنار گذر بعنوان 

گزینه نهایی گردید که به لحاظ نزدیکی این کانال به دریاچه شهرک مشکالت 

يکی مشخص ژئوتکنيکی و اجرایی مختلفی دارد که پس از انجام مطالعات ژئوتکن

گردید که در مسير کانال انواع مختلفی از خاکهای مسله دار باالخص خاکهای 

متورم شونده و واگرا وجود دارد. در این مقاله نتایج مطالعات ژئوتکنيکی 

انجام شده ، معرفی رشهای شناخت خاکهای متورم شونده و عالج بخشی آن  در 

 اجرا ارایه خواهد شد.

 
مسئله دار، خاکهای متورم شونده، خاکهای واگرا، کانال کلمات کلیدي: خاکهای 

 کنارگذر دریاچه مغان

 

 مقدمه: .1

به سمت شهرک .جاده  پارس آباد به اردبيل  22یاچه شهرک مغان در کيلومتر در

متر از بند انحرافی ميل مغان  35310صنعتی مغان قراردارد.کانال اصلی مغان بطول 

دریاچه شهرک که در ابتدا برای تنظيم  شروع و به دریاچه شهرک ختم ميشود.

نوسانات کوتاه مدت دبی ورودی و و نيازهای پایين دست احداث گردیده است که در 

عمل ضعف رسوبگيری بند ميل مغان را از طریق رسوبگيری بر طرف نموده است.لذا در 

ميليون متر مکعب در  1.5ميليون مترمکعب به  11.2اثر این رسوبگيری حجم آن از 

حال حاضر کاهش پيدا کرده است. لذا ساماندهی رسوبات داخل مخزن در دستور کار 

شرکت قرار گرفته و گزینه های مختلفی مطرح و در نهایت با در نظر گرفتن جميع 

 د تایيد قرار گرفت.رجهات گزینه کانال کنار گذر و تخليه مکانيکی رسوبات مو

 

 موقعیت کانال کنارگذر: .2

ذر در ضلع جنوبی در یاچه قرارگرفته و بخشی از مسير آن در موقعيت کانال کنارگ

کنار دریاچه و و بر روی رسوبات ته نشين شده واقع گردیده  و طول کلی کانال 

 کيلو متر است. 3کنارگذر حدود 

 آزمایشات انجام شده در مسیر کانال کنار گذر: .3

ع و ضخامت الیه جهت انجام مطالعات و بررسيهای ژئوتکنيکی و به منظور تعيين نو

گمانه دستی حفاری گردید. در صحرا  6گمانه ماشينی و  13های مختلف مسير کانال 

                                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل -مدرس گروه عمران نماینده مجری طرح گیوی و  1

 مرمت شبکه آبیاری و زهکشی مغان نماینده مجری طرح  2

  عمارت. نماینده مجری طرح 3
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انجام گردید و نمونه های جهت انجام آزمایشات ذیل به  CPTو SPTآزمایش 

 آزمایشگاه ارسال گردید.

دانه بندی و هيدرومتری، سه محوری، درصد و فشار تورم، هيدرومتری مضاعف، 

 روش پين هول، تعيين پتانسيل رمبندگیواگرایی به 

 

 بررسی میزان تورم:.  3-1

سه روش برای ارزیابی پتانسيل تورم وجود دارد ) روشهای  ASTMمطابق استاندارد 

A,B,C)    در این پروژه آزمایش پتانسيل تورم برای گمانه های ،BH6  8در اعماق ،

 BH13و  BH12متری و  6و  4های در  عمق  BH4متری و  3در عمق  BH3 متری ،  4، 5، 6

گردید و نشان داد که در بخش هایی از مسير انجام  Aمتری با روش  4در عمق 

کانال خاکهای متورم شونده وجود دارد که در پروفيل طولی ژئوتکنيک کانال مشخص 

 ( 1 –است) شکل 

 

 بررسی میزان واگرایی:. 3-2

 خاکهای مسير انجام شد:سه نوع آزمایش مختلف برای ارزیابی واگرایی 

. آزمایشات 4. آزمایش کرامپ 3.. آزمایش هيدرومتری مضاعف،  2آزمایش پين هول  

 شيميایی و گراف شرارد

بر اساس نتایج آزمایشات پين هول و هيدرومتری مضاعف خاکهای مسير کانال غير  

واگرا تشخيص داده شد و لی بر اساس  نتایج  آزمایشات  کرامپ و آزمایشات 

 انال واگرا هستند وی از  مسير کهایبخش شيميایی و گراف شرارد مشخص گردید که

 ( 1شکل ) است پروفيل طولی ژئوتکنيک کانال نشان داده شده در

 بررسی میزان رمبندگی خاک:. 3-3 

در عمق س متری آزمایش  BH7متری و  6در عمق  BH6در این پروژه در گمانه های  

جام شد و  بر اساس نتایج بدست آمده واگرایی در مسير تعيين پتانسيل رمبندگی ان

 مشاهده نگردید.

 پروفیل طولی ژئوتکنیکی مسیر کانال:  .4

براساس نتایج بردست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی و بازدید های محلی 

بدست آمده یک پروفيل طولی از نظر ژئوتکنيکی برای کل مسير تهيه گردید.  

 ان وضعيت ژئوتکنيکی کانال را به سه بازه اساسی تقسيم نمود:براساس آن ميتو

 : 0+750تا  0+00الف: بازه 

متر و دو ترانشه  15به عمق های  BH3و BH2حلقه گمانه ماشينی  2در این بازه 

TP1 وTP2  متر حفاری گردید. در این بازه با توجه به کد خط پروژه  5به عمق های

که  0+100تا  0+50کف کانال و ارتفاع دیواره کانال ميتوان گفت که به جز محدوده 

شامل رسوبات دریاچه های می باشد بقيه مسير کف کانال بر روی الیه های سنگ شيلی 

ه های شيلی بعلت آزاد شدن فشارهای قرار دارد. نتایج آزمایشات نشان ميدهد الی

درصد دارد. همچنين مقاومت الیه های رسوبات دریاچه ای در  5سربار ، تورمی تا 

حالت مرطوب خيلی کم و ناچيز است. بنابراین کاربرد تمهيداتی همچون تعویض خاک 

یا فيلتر ماسه ای ضخيم در کف و دیواره پيشنهاد گردید. ضمنا در قسمت رسوبات 

 الزم است. متر 2ه ای تعویض خاک حداقل تا دریاچ

 : 2+000تا  0+750ب: بازه 

ترانشه  2متر و  15به عمق های  BH4,5,6در این بازه نيز سه حلقه گمانه ماشينی 

TP3,4  متر حفاری شد و در این بازه نيز کف کانال بر روی الیه های شيلی  5به عمق

بی از الیه های شيلی و رسوبات ماسه تناو 1+350بوده و دیواره کانال تا کيلومتر 

ای با کمی ریزدانه و بقيه مسير فقط رسوبات ماسه ای می باشد. طبق نتایج 

آزمایشات این رسوبات فاقد درصد گچ ، رمبندگی و واگرایی ميباشد. لذا در مسير 

مذکور هم تمهيداتی از جمله تعویض خاک یا استفاده از فيلتر ماسه های الزم می 

 باشد.

 : 2+800تا  2+000بازه  ج:
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clay - silt deposits;

not consolidated, inflatable.
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Geological  Legend
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Quaternary older terrace,
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gravels,  forming top of highest hills around

Shahrak Lake.

Well packed, moderate permeable and semi
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materials.
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Qb

Baku Formation,

Brown Sand, silt, clay and marl with some

interbeds of white tuff.

Qap
Apsheron Formation,

Thick beds of gray Sand

with some  silt and gravels.

Composed of mainly well

gradded fine to medium

sand, not consolidated, well

packed and very permeable.

Extremely washable in presence

of water flow, not consolidable,

usable as type of construction

materials. Not stable in steeps

higher 1V:1.5H for a long time.

Alternation of green and brown medium bedded

siltstone, sandstone and marl layers with

whitish tuffaceous slity sand layers.

Siltstones are well cemented, impermeable and

very stiff, usable for common foundations,

while sandy layers are not cemented

loosley packed, permeable and not stable in

steeps higher than 1V:0.5H for a long time.

ترانشه  2متر و  15به عمق های   BH7,8,1در این بازه نير سه حلقه گمانه ماشينی 

TP5,6  متر ابتدایی که  200متر حفاری شده است. در این بازه به جز  5به عمق های

کف کانال رسوبات ماسه ای است بقيه مسير کانال بر روی الیه های شيلی قرار 

دارد. و همچنين دیواره کانال بر روی الیه های ماسه ای آبدار غير چسبنده 

شيلی در انتهای مسير آن تا  قرارداشته که ضخامت آنها با باالتر آمدن الیه های

متر کاهش می یابد. وجود الیه های ماسه های سست و آبدار از خصوصيات ویژه  5/2

در این بازه بوده که تمهيداتی نظير تعویض خاک یا اجرای شفته سيمانی یهمراه 

 زهکش پيشنهاد ميگردد.

د که عمده جمع بندی نتایج آزمایشات آزمایشگاهی و بازید های صحرایی نشان ميده

است که بایستی  مشکل مسير کانال وجود شيلهای با پتانسيل تورمی قابل مالحظه

 تمهيدات الزم دیده شود.

 

 :اساسی خاکهای متورم شونده ویژگي .5

افزایش قابل مالحظه حجم خاك بر اثر جذب رطوبت و اعمال فشار تورمي به سازه  

می باشد  ایجاد ترك و شكاف در خاكانقباض شدید بر اثر كاهش رطوبت و  هاي مجاور

خاک بستگی  رطوبتكاتيونهاي خاك، دانسيته،  شبکه منبسط شونده، نوع كانـي وو به 

 دارد.

 
 روشهای ارزیابی پتانسیل تورم:معرفی  .6

 استوار آزمایشگاهی آزمایشهای مبنای بر اساساً  متورم خاکهای شناسائی موثر و دقيق روش

 بطور .باشد موثر خاکها این سریع تشخيص در تواند می صحرائی مشاهدات از برخی ولی  .است

 زیاد تا متوسط خميرائی با ریز بسيار تا ریز نسبتاً  بافت دارای شونده متورم خاکهای کلی

 خاک کلوخ قطعه یک که ای گونه به است زیاد بسيار خشک، حالت در خاکها این سختی .باشند می

 خاکها این تماس اثر بر .شود می خرد زحمت به و بوده محکم بسيار خشک حالت در شونده متورم

 سطح(  ...و مکانيکی بيل بولدوزر، )خاکی آالت ماشين تيغه مثل صحرا، در برنده های تيغه با

 هر لذا هستند، سکه یک روی دو مانند انقباض و تورم که آنجا از .گردد می حاصل وصيقلی براق

 تورم قابليت دارای دهد، بروز خود از خوردگی ترک و انقباض عالئم خشکی شرایط در که خاکی

طورکلی روشهای ارزیابی پتانسيل تورم به دو روش مستقيم و  .باشد می بيشتری زائی

 :غير مستقيم تقسم می شوند

 یکيژئوتکن نظر از کانال ريمس یطول ليپروف  – 1 شکل1 شکل
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 نام را شناسائی های نمایه از استفاده توان می مستقيم غير آزمایشگاهی روشهای جمله زا

 کانيهای نوع و درصد بویژه و خاک بافت معموالً  شناسائی های نمایه از استفاده روش در. برد

 قرار استفاده مورد هائی نمایه بعنوان آن روانی و خميری حدود همچنين و خاک در موجود رس

 آن خميری نمایه و بوده فعال رس ذرات بيشتری مقدار حاوی بررسی مورد خاک چه هر .گيرد می

هولتز و گيبس  .بود خواهد برخوردار بيشتری پذیری تورم پتانسيل از باشد، بيشتر

( 1973(، و داکسان موتری و رامان )1962(، سيد و همکاران.)1955(، آلتمایر )1956)

روش های مختلف برای شناسایی خاک گسترده بر اساس درصد رس، حدود انقباض ، شاخص 

د .بر این اساس، آنها خاک خميری، حد مایع، و شاخص انقباض است را ارایه کردن

را به گروهای درجه پایين، درجه متوسط، باال و  بسيار باالاز نظر پتانسيل تورم 

 (.2شکل های ) طبقه بندی کردند.

 ا بر اساس حدود اتربرگ و میزان رس) پیشنهادی ویلیامز و رامان(ه(: پتانسیل تورم خاک2شکل )

 

 
 خاکها بر اساس حدود اتربرگجدول ارزیابی پتانسیل تورم  -3شکل 
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 نمودار ارزیابی پتانسیل تورم در مقابل شاخص خمیری -4شکل 

 

 تنهائی به پذیری تورم پتانسيل شناسائی غيرمستقيم آزمایشهای نتایج اساساً  که آنجا از

 محققين اغلب لذا گيرد، قرار پذیرش مورد ویژگی این نهائی ارزیابی در تواند نمی

 قبالً  که همانطور .نمایند می توصيه منظور بدین را مستقيم آزمایشهای نتایج از استفاده

 در) موردنظر خاک نمونه دادن قرار براساس پذیری تورم مستقيم آزمایشهای شد، اشاره

 مقداری اعمال ،(تحکيم دستگاه مشابه) ومترئاود دستگاه در (تراکم و رطوبتی خاص شرایط

 درصد محاسبه نهایتاً  و (تورم) قائم شکل تغيير مقدار گيری اندازه و نمونه اشباع و سربار

 روش بعنوان خاک مکانيک آزمایشگاههای اغلب در حاضر حال در که روش در .است استوار تورم،

 استاندارد روش با نمونه ابتدا دارد، قرار استاندارد ASTM استفاده مورد متعارف

 بردن فرو با سپس و گردیده متراکم بهينه، رطوبت شرایط تحت مربوطه قالب در پراکتور

 تعيين از پس .شود می برداری نمونه فشار، تحت شده تراکم خاک در اودومتر دستگاه حلقه

 تورم سنجش دستگاه در خاک نمونه حاوی حلقه رطوبت، مقدار و وزن ابعاد، مانند مشخصاتی

 این از .شود می غرقاب سپس و اعمال آن بر پاسکال کيلو یک معادل سرباری و شده داده قرار

 گيج توسط آن تورم از ناشی حجم تغيير که گردد می متورم آب جذب اثر بر نمونه بعد به مرحله

 توان می مرحله این در .گردد می ثبت حاصله ارقام ماندن ثابت تا مناسب زمانی فواصل در

 یافته تحکيم فشار این اثر بر نمونه که ای بگونه داد، قرار فشار تحت را شده متورم نمونه

 برای نياز مورد فشار .دهد حجم کاهش آزمایش شروع در اوليه ضخامت به رسيدن تا تدریجاً  و

  .شود می ناميده تورم فشار مرحله این به رسيدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aارزیابی فشار تورم و پتانسیل تورم براساس روش : 5شکل 

(  اساسا  ISSMFE) پی مهندسیمکانيک خاک و  المللی بين انجمن روش یعنی دوم روش

 خاک نمونه ساختن متراکم شيوه آن تفاوت تنها و باشد می  ASTMمشابه روش استاندارد 

 تراکمی انرژیش ) چک ضربات کمک با نمونه ساختن متراکم جای  به اخير روش در .است

 انرژیی )هيدروليک جک یک فشار توسط خاک نمونه بهينه، رطوبت از استفاده و (دیناميکی

 دانسيته) مطلوب دانسيته به رسيدن برای انقباض حد رطوبت تحت و) استاتيکی تراکمی

  .گردد می متراکم( آن از درصدی یا ماکزیمم
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 تغییرات درصد تورم آزاد در مقابل درصد تراکم -6شکل 

 

 تورم پتانسيل ارزیابی روش دو این از حاصله نتایج بين که دهد می نشان شده انجام تحقيقات

 نشان آمده بعمل تجربيات بعالوه .دارد وجود ای مالحظه قابل کامالً  تفاوت معين خاک پذیری

 نمونه رطوبت و روانی حد نمونه، نسبی تراکم ميزان تابع حاصله تورم مقدار که است داده

 .باشد می

 

 :در اثر تورم خاک بستر خسارت  در کانالها ایجاد چگونگی .7

 و کانال پوشش پشت در خاک حجم تغييرات موجب کانال، بستر در حاصله تورم که آنجا از

 در طولی ترکهای بروز بصورت پوشش روی در حجم تغيير این لذا گردد، می آن اطراف خاکریز

 روی در خسارت .گردد می نمایان بتن بلوکهای زدگی باال و جابجائی یا و کانال محور امتداد

 و خاکریز تاج روی بر طولی ترکهای ردیف چند یا یک ایجاد بصورت عموما نيز کانالها خاکریز

 .نماید می بروز رطوبتی تغييرات محدوده در خاکریز طولی محور موازی امتداد در

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکهای طولی در الینینگ و خاکریز کانال :7شکل 

 تورم: کنترل روشهای .8

 روشهای علل، این براساس باید نيز حاصله خسارات و پدیده این ایجاد از جلوگيری برای

 برای زیر روشهای مجموع در شده انجام تحقيقات نتایج براساسلذا  .نمود اتخاذ مناسب

 :است شده پيشنهاد آن از ناشی خسارات و تورم کنترل

 .دانه ریز ذرات توجه قابل مقدار فاقد و درشت بندی دانه با خاکها از ستفادها

 .کم تا متوسط خميرائی با دانه ریز خاکهای از استفاده

 (ماکزیمم تراکم درصد 93 تا 90  )خاک تراکم ميزان کاهش

 (بهينه رطوبت از بيشتر درصد 3 تا 2  )تراکم رطوبت افزایش

 .بستر خاک رطوبتی تغييرات از جلوگيری بمنظور کانال، پوشش رطوبتی بندی عایق

 ...و گچ، آهک، مانند کننده اصالح مواد کمک با زیاد خميرائی با دانه ریز خاکهای اصالحا
 ت و غير اعطاف پذیر )مثل الینينگ(سخ پوششهای از استفاده عدم

 قابل توجيه باشد.  اقتصادی و فنی نظر از شرایطی در خاک تعویض

 

Se = 0.34Rc-26.69
r=99%
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 نتیجه گیری و پیشنهادات طراحی: .9

 سنگهای  هایفته که عمده خاک آن رگدر یاچه مغان در منطقه ای قرارکانال کنار 

 همچنيندرصد دارد و  5ی سربار ، تورمی تا بعلت آزاد شدن فشارها بوده که  شيلی

بخشی هایی از مسير و دیواره کانال الیه هایی از رسوبات دریاچه ای دیده ميشود 

لذا  مقاومت الیه های رسوبات دریاچه ای در حالت مرطوب خيلی کم و ناچيز استکه 

ه ها و زهکشی طولی در زیر کف کانال و یک الیه استفاده از فيلتر در دیوار

 ژئوتکستایل در بخش عمده کانال مورد تایيد قرار گرفت.
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