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 چکیده
-هاي گچی است. در اين تحقيق با توجه به تخريبآبياري و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده كه در بيشتر بخشها داراي خاک شبکه

د مهندسی هاي متعدتخريب شده نمونه برداري گرديد. با توجه به آزمايشهاي هاي موجود در شبکه كه در اثر زيرشويی و انحالل خاک رخ داده بود از محل

ترين عوامل تخريب ناشی از شرايط ژئوتکنيکی خاكريز هاي شيميايی نظير امالح محلول و غيره، مشخص شد عمدهبندي، تراكم، آزمايشخاک شامل دانه

اده جهت بهسازي خاک مورد هاي آهک، از اين مباشد. در اين تحقيق با در نظر گرفتن ويژگیكانالها نظير تورم و وجود امالحی نظير گچ يا ماسه در آن می

كيلوگرم در هر مترمکعب خاک استفاده و آزمايش تحکيم به منظور بررسی تاثير آن بر خصوصيات مکانيکی و تحکيمی  200و  100، 50مطالعه، با عيارهاي 

اند. مورد مطالعه، تاثير بسزايی داشته گچی انجام گرديد. نتايج به طور كلی نشان داد كه تمام عيارهاي ذكر شده در كاهش ضريب تحکيم خاک -خاک رسی

نتايج نشان داد كه يابد. به عالوه برابر كاهش می 4برابر و در كمترين مقدار  50در بيشترين مقدار مشخص شد كه ضريب تحکيم  100به طوري كه در عيار 

بيشترين زمان در اولين مرحله  100و  50کيم داراست. در عيار درصد تح 50اضافه نمودن آهک با هر عياري تاثير قابل قبولی در افزايش زمان الزم براي 

 . برابر زمان در نمونه شاهد خاک منطقه بوده است 26بارگذاري بدست آمد كه 

 ي آبياري و زهکشی، ضريب تحکيمهاهاي گچی، شبکهآهک، خاکهاي كلیدي: واژه

 مقدمه
هاي گچی در تماس با آب باشند، دچار آبی داشته باشد. چنانچه خاک هايسازه و هاساختمان بر بسزايی تواند تأثيرمی كه بوده محلول هاينمک از يکی گچ

 از ناشی عمرانی، مشکالت هايفعاليت توسعه به توجه با نيز موضوع و اين به توجه انحالل گشته و ممکن است مشکالت زيادي را براي سازه بوجود آورند. با

ها تواند از نظر اقتصادي در بسياري از پروژهها میباشد و تثبيت اين خاکمی مطرح آبی هايسازه ساخت در مهم ايمسئله عنوانبه هاي گچیخاک استفاده

 خسارات آمدن بوجود از پيشگيري موجب دارمسئله هايخاک در هاسازه ساخت راهکارهاي گرفتن نظر درهاي آبی مقرون به صرفه باشد. به خصوص پروژه

هاي منطقه دگی خاکاحديان به بررسی ضريب فشر(. 3شد ) خواهد هاخاک اينگونه روي بر شده ساخته هاي موجودسازه تثبيت يا و ترميم يزن و احتمالی

 . در تحقيق وي، در مناطق مختلف شهر اهواز نمونة دست نخورده تهيه گرديد و ضريب فشردگی از طريق آزمايش تحکيم و بازسازي نتايج آناهواز پرداخت

هاي بکر صحرايی تخمين زده شد. نتايج وي نشان داد كه ارتباط بين شاخص فشردگی و نسبت پوكی اوليه خاک بيشترين همبستگی آماري را به منحنی

هت تثبيت ها جعليزاده، براي تثبيت رمبندگی خاک تحقيقاتی انجام داد. بر اساس نتايج تحقيق وي تزريق برجاي خاک موثرتر از ساير روش(. 2داراست )

هاي رسی تثبيت شده با آهک مطالعاتی را انجام دادند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه مقاومت هاموند در مورد بهسازي و افزايش مقاومت خاک (.4باشد )می

سازي در مچنين جهت پیها و هها، تثبيت شيب جانبی كانالبرداري كانالتوان از آن جهت عمليات خاکمخلوط خاک رس و آهک به حدي است كه می

مطالعاتی در مورد خاک گچی بهسازي شده با خاكستر بادي انجام دادند. زنگ و ساليز  (.11باشد استفاده نمود )هايی كه بار وارده از آنها به پی زياد نمیسازه

دار به علت افزايش دانسيته ص مهندسی اين خاک مسئلهآنها آزمايشاتی قبل و بعد از افزودن ماده مورد نظر انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه خوا

پس از انجام مطالعاتی ايلماز و سيولکوگلو  (. 17يابد )بخشی بهبود میزايی و همچنين افزايش مقاومت برشی آن تا حد رضايتخشک، كاهش پتانسيل تورم

ونگ و همکاران  (.16ها داشته باشد )ند تاثير بسزايی بر پايداري اين نوع خاکتوادر مورد پايداري خاكهاي رسی متورم شونده به اين نتيجه رسيد كه گچ  می

ند كه تراكم در هنگ كنگ مطالعاتی بر روي تراكم استاتيکی و ديناميکی خاک گرانيتی، جهت بهبود رفتار اين نوع خاک انجام دادند و به اين نتيجه رسيد

اثر پله و لی به بررسی  (.15باشد كه اين مقدار بستگی به فركانس و دوره تناوب تراكم ديناميکی دارد )می برابر موثرتر از تراكم استاتيکی 5تا  2ديناميکی 

سيلتی پرداختند. پس از انجام تست كشش و آزمون تراكم، بهبود مقاومت خاک در رس سيلتی تقويت شده  رس رفتار مکانيکی بهبود بر الياف پلی پروپيلن 
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هورپيبولسوک و همکاران در تحقيقی به بررسی رفتار نشست رس نرم در اثر استفاده از سيمان پرداختند. نتايج اين  (.13ه گرديد )با اين نوع الياف مشاهد

كه، تحقيق آنها توسط مدل محققين نشان داد كه استفاده از سيمان تاثير بسياري در بهبود ضريب تحکيم اين نوع خاک داشته است به طوري

   .استپرداخنه شدهگچی  –هاي رسیتحقيق به بررسی اثر استفاده از آهک بر روي خواص تحکيمی خاکدر اين (. 12ترل گرديد )كن  PLAXISدوبعدي

  

 هامواد و روش
شرقی بوسيله سازمان آب و برق خوزستان و در جنوب  60شبکه آبياري بهبهان در چارچوب طرح توسعه بهره برداري از منابع آب رودخانه مارون در دهه 

دهد. اين كانال در طول بهره مساحتی نزديک به شش هزار هکتار را پوشش می Aاستان خوزستان احداث شد. كانال اصلی بخش شمالی دشت با نام كانال 

كيلومتر  20بطول  Aبرداري با مسايل جابجايی، نشست و شکستگی بتون پوشش رو به رو بوده و در موارد متعدد جريان آب در آن قطع گرديده است. كانال 

كانال و  از منطقه اي گچی عبور می نمايد. عبور چنين سازه هاي بزرگی از مناطق گچی باعث نشت شديد آب از سازه، نشست قابل مالحظه و شکستگی بدنه

گردد. با توجه به ين تأسيسات میو كاهش راندمان ساليانه انتقال آب ا هاي آبياريدر نتيجه افزايش قابل مالحظه هزينه هاي تعميرات و نگهداري شبکه

هاي آبياري بسيار هاي احداث شده بر روي آنها و مخصوصًا شبکههاي گچی براي جلوگيري از تخريب سازحلی براي بهبود خاکمطالب ذكر شده يافتن راه

بندي، تعيين حدود اتربرگ، ن درصد رطوبت، تعيين دانههاي تعييبه عنوان ماده افزودنی انتخاب گرديد و آزمايشدر اين تحقيق آهک، باشد. حائز اهميت می

، 100، 50هاي تهيه شده با عيار تعيين چگالی نسبی، تراكم، آناليز شيميايی خاک براي يافتن درصد گچ موجود و آزمايش تحکيم براي خاک شاهد و نمونه

-ASTMطبق  ،(PL)، تعيين حد خميري ASTM-D-423طبق ، (LL)هاي تعيين حدود اتربرگ شامل، تعيين حد روانی انجام گرديد. آزمايش 200

D-424  و تعيين حد انقباض طبقASTM-D-427 ( در انجام محاسبات مکانيک خاک، اغلب چگالی دانه8و 7و 6انجام گرديد .)گردد. هاي خاک الزم می

است. در اين تحقيق آزمايش تعيين چگالی نسبی  9/2تا  6/2موال بين ها معتوان به دقت در آزمايشگاه تعيين كرد. دامنه چگالی دانهها را میچگالی دانه

-تراكم عبارتست از كاهش دادن تخلخل خاک با خارج كردن هوا. اين عمل در زمين به طرق مختلف انجام میانجام شد.  ASTM-D-854طبق استاندارد 

گيرد. در اين كه در قالب استاندارد ريخته شده، به وسيله چکش مخصوص صورت می (. در آزمايشگاه، عمل تراكم معموالً با وارد كردن ضربه به خاكی9شود )

(. افزايش تنش ناشی از احداث ابنيه سبب متراكم شدن 10انجام شد ) ASTM-D-698مطابق با استاندارد  تحقيق آزمايش تراكم پروكتور استاندارد

شود. ترزاقی هاي چسبندة اشباع به دليل خروج آب از درون فضاهاي خالی آنها ايجاد میگردد. نشست تحکيمی، در اثر تغيير حجم خاکهاي خاک میاليه

شود. در اين دستگاه نمونه خاک سنج، انجام میاولين محققی بود كه روش آزمايش تحکيم را پيشنهاد نمود. اين آزمايش در دستگاهی به نام تحکيم (1925)

شود. بار روي نمونه از طريق سيستم بارگذاري دستگاه ديگري در پايين نمونه، در داخل رينگ فلزي قرار داده میهمراه با دو سنگ متخلخل، يکی در باال و 

گيري گرديد. نمونه در حين گير ديجيتالی اندازهگردد. در اين تحقيق فشردگی نمونه، از طريق اندازهكه شامل بازوي بارگذاري و صفحه بارگذاري وارد می

گيرد و هر شود. آزمايش براي چند بار صورت میداشته میيک محيط كامالً اشباع قرار داشته باشد؛ براي اين منظور، نمونه در زير آب نگه آزمايش بايد در

هاي یمنحن شود. بارگذاري بدين طريق است كه معمواًل بارگذاري مرحله بعدي دو برابر مرحله قبلی است؛ساعت حفظ می 24بارگذاري، معمواًل به مدت 

( معادله يک 1925ترزاقی ) دهند.حاصل از هر بارگذاري كه ميزان نشست نمونه در مقابل زمان )در مقياس لگاريتمی و يا ريشة دوم زمان( را نمايش می

 ( آمده است.1بعدي تحکيم را ارائه نمود. معادله سرعت زمانی تحکيم يک بعدي در رابطه )
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براي محاسبه زمان تحکيم چند شود. تحکيم ناميده می ضريب vCدر اين رابطه مقدار  باشد.می عمق اليه خاک zزمان و  t فشار آب منفذي، uكه در آن 

است. در اين روش از زمان استفاده شده  جذرتوان از روش لگاريتم زمان و همچنين روش جذر زمان نام برد. در اين تحقيق از روش روش وجود دارد كه می

 گردد.( استفاده می2رابطه )
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شوند، مقدار آن برابر باا يک طرف زهکشی میهايی كه از كه، براي نمونه باشد؛ به طوريبزرگترين مسير زهکشی در حين تحکيم می drHكه در اين رابطه  

 (. 1شوند مقدار آن نصف ضخامت اليه رس است )هايی كه از دو طرف زهکشی میكل ارتفاع اليه و براي نمونه

 

 نتایج و بحث
هاي خاک شاهد و بهسازي شده انجام هاي تعيين پارامترهاي فيزيکی خاک، مطابق با استانداردهاي ذكر شده، بر روي نمونههمانطور كه ذكر گرديد، آزمايش

هايی از خاک منطقه مورد مطالعه، براي هاي انجام شده بر روي نمونه(، نتايج آزمايش1ها در جداولی آورده شده است. در جدول )گرديد. نتايج اين آزمايش

 دهد.مشخص نمودن درصد گچ موجود را نشان می



 آوري شده از خاک منطقه مورد مطالعهجمعهاي ( ميزان درصد گچ موجود در نمونه1جدول )

 شماره

 نمونه

 درصد

 اشباع

 درصد

 مواد محلول

 درصد

 گچ

1 116 41/0 4/11 

2 75 27/0 7/6 

3 45 18/0 5/7 

4  81 26/0 7 

 

 اشباع سازه، پيرامون طق خاکمشاهده نمود. در اين منا باالست زيرزمينی آب سطح كه مناطقی توان درمی را خاک در گچ وجود مخرب تأثيرات ترينعمده

خاک  هايمشخصه بودن برابر فرض آيد. بادر سازه بوجود می شيميايی هايتخريب موجود در خاک، گچ و آب بين شيميايی هايواكنش و با انجام گرديده

 اكثر )ابعاد بندي دانه با خاک(، مخلوط اي )متمركز خاک در آن پخش نحوه خاک به صورت پودر )ژيپس( و يا بلوري )انيدريد(، در گچ موجود گچی، شکل

دار بودن خاک علت مسئله كنند.می ايجاد تغيير خاک مشخصات و غيره، با افزودن مواد مختلف به اين نوع خاک، در باشد( تر نزديک ماسه يا رس ها بهدانه

درصد  4اي بيش از از ديدگاه سازه(. الزم به ذكر است كه 5)باشد خاک می ذرات شدن شسته و خاک شدن پوک آب و خطر در گچ كلسيم يون گچی، انحالل

شبکه آبياري مارون بهبهان واقع بستر طبيعی خاكريز كانال ( 1گچ در خاک عمدتاً سبب تخريب سازه اي خواهد گرديد. با توجه به ارقام موجود در جدول )

ايمنی و احتياطی براي جلوگيري  تمهيداتو يا با استفاده از چنين مصالحی نيازمند داراي گچ بوده و احداث كانال بر روي چنين بستري  در استان خوزستان

 )GC(دار همراه با ماسه بندي بر روي خاک منطقه مشخص شد كه نمونه خاک از نوع شن رسپس از انجام آزمايش دانهاز نفوذ آب به درون خاک است. 

 منطقهبدست آمد. نتايج آزمايش تراكم بر روي نمونه خاک  5/21و   26/27ک منطقه به ترتيب است. حدود اتربرگ شامل حد روانی و حد خميري براي خا

 است. ( آورده شده2هاي بهسازي شده توسط آهک در جدول )و خاک

 

 سازي شده با آهک( نتايج آزمايش تراكم براي خاک شاهد و خاک به2جدول )

 نوع خاک
max)( d opt

 
 61/28 89/1 شاهد

 16 2/1 50عيار 
 5/16 4/1 100عيار 

 14 2/1 200عيار 

 

در نظر گرفته شد و  85/0ها ميزان تراكم ( آورده شد و با توجه به نحوه اجراي شفته آهک در پروژه2با توجه به نتايج آزمايش تراكم كه در جدول )

مقدار
d
 ها مقادير ضريب تحکيم بر هاي تحکيم محاسبه گرديد. در تمامی نمونهر اساس آن مقدار خاک و آهک براي هر يک از آزمايشمحاسبه گرديد و ب

هاي بهسازي شده نشان هاي آزمايش تحکيم براي خاک شاهد و نمونه( ضرايب تحکيم طی بارگذاري3اساس روش جذر زمان محاسبه گرديد. در جدول )

( مقدار ضريب تحکيم با 3انجام آزمايش تحکيم و رسم نمودار فشردگی در مقابل لگاريتم زمان رسم گرديد و با استفاده از رابطه ) داده شده است. پس از

 زمان براي هر بارگذاري محاسبه شد.  جذراستفاده از روش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هاي بهسازي شده توسط آهک( ضرايب تحکيم مربوط به نمونه3جدول )

 200نمونه با عيار  100نمونه با عيار  50نمونه با عيار  نمونه خاک شاهد
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------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 
705/6 25/0 1215/0 25/0 1323/0 25/0 764/1 25/0 

149/8 5/0 0439/2 5/0 5446/0 5/0 7188/0 5/0 

142/8 1 5305/0 1 8204/0 1 4031/0 1 
54/5 2 3401/0 2 7702/0 2 3132/0 2 
977/5 4 1608/0 4 5498/0 4 3476/0 4 
418/2 8 4544/0 8 5227/0 8 2227/0 8 

 

هاي شود كه استفاده از آهک سبب ايجاد تغييرات زيادي در مقدار ضريب تحکيم خاک منطقه جايزان كه از نوع خاک( مشاهده می3با توجه به جدول )

تثبيت خاک رس بوسيله آهک به معناي تركيب و مخلوط كردن آهک با رطوبت بهينه به صورت هيدروكسيد كلسيم )آهک . گچی است، شده است-رسی

اصوال ، واكنشهاي شيميايی رس و آهک می باشد كه عمل تثبيت خاک رس به علت، شکفته و يا آهک زنده ( با خاک رس و متراكم كردن اين مخلوط است

واكنشهاي متعددي  واكنش شيميايی خوبی خواهد داشت. وقتی آهک به خاک رس اضافه می شود، داراي خواص خميري باالهاي رسی خاک آهک با بيشتر

هاي ريزدانه وقتی با آهک و آب مخلوط می شوند طی مدت تمامی خاک كه بايد ذكر نمود كه تقريباًواكنش تبادل كاتيونها كه شامل در آن ايجاد می شود 

اين واكنش باعث افزايش چشمگير مقاومت در تركيبات خاک رس و آهک می كه  واكنش پوزوالنی تبادل كاتيونی را نشان می دهند.زمان كوتاهی واكنش 

در اين واكنش آهک با گاز كربنيک هوا تركيب شده و باعث می شود كه آهک به حالت غير فعال سنگ آهک ، واكنش كربناسيون باشد.و تابع زمان می شود

افتد، فروريزش سريع خاک به دليل سيمانی شدن آن و نتيجتاً كاهش سرعت ا توجه به تغييراتی كه در اثر افزايش مقداري آهک به خاک اتفاق میب باز گردد.

استفاده از آهک سبب كاهش شديد ضريب تحکيم در تمامی درصدهاي تركيبی است. همانطور كه مشاهده گردد. تحکيم و افزايش ضريب تحکيم توجيه می

گردد، كمترين ضريب تحکيم در خاک شاهد در ششمين بارگذاري بوده و مقدار آنمی
s

cm 2

و بيشترين مقدار در بارگذاري دوم رخ داده و مقدار  418/2 

آن 
s

cm 2

باشد. همچنين و در دومين بار گذاري می 50عيار  بهسازي شده با باشد اين در حالی است كه باالترين مقدار ضريب تحکيم در خاکمی 149/8

توان گفت كه بطور ميانگين كمترين ( می3و در اولين بارگذاري است. با توجه به جدول ) 50بهسازي شده با عيار  كمترين مقدار ضريب تحکيم در خاک

، 100گردد، ضريب تحکيم در خاک بهسازي شده با عيار شاهده میباشد. همانگونه كه ممی 100مقادير ضريب تحکيم مربوط به خاک بهسازي شده با عيار 

شود. ضريب تحکيم نشان دهنده سرعت تحکيم خاک بوده و هر چه مقدار اين برابر كم می 5برابر و در كمترين مقدار كاهش  50در بيشترين مقدار كاهش 

هاي يح داده شد، اضافه كردن آهک به خاک منطقه به دليل رخ دادن واكنشدهد. همانطور كه پيش از اين توضضريب بيشتر باشد، تحکيم سريعتر رخ می

هاي خاک منطقه و % تحکيم براي نمونه90( زمان 4در جدول )گردد. شيميايی سبب بهبود يافتن خواص مکانيکی خاک از جمله كاهش سرعت تحکيم می

 هاي بهسازي شده در هر بارگذاري آورده شده است. خاک

 ها% تحکيم در هر بارگذاري براي نمونه90ن الزم براي ( زما4جدول )

 

 % تحکيم90زمان 

 

 بارگذاري در آزمايش    

% تحکيم 90زمان 

 )خاک منطقه(
(s) 

% تحکيم  90زمان 

 %(50)عيار 

(s) 

% تحکيم  90زمان 

 %(100)عيار 

(s) 

% تحکيم  90زمان 

 %(200)عيار 

(s) 

25/0 9/195 8/5191 8/5191 3/389 



5/0 55/76 59/259 9/1297 7/778 

1 04/75 7/778 7/778 95/1297 

2 4/125 16/1168 7/778 5/1557 

4 18/93 3/2336 3/1038 1/1168 

8 6/214 7/778 3/1038 5/1557 

 

زمان الزم در نمونه خاک هاي بهسازي شده بسيار بيشتر از % تحکيم در تمام نمونه90( نشان داده شده است، زمان الزم براي 4همانگونه كه در جدول )

برابر زمان براي خاک منطقه است و براي  14در مجموع  100و  50هاي با عيار نمونه % تحکيم براي90( بايد گفت زمان 4منطقه است. با توجه به جدول )

از آهک در كاهش سرعت تحکيم و افزايش زمان برابر زمان براي خاک منطقه است. با توجه به توضيحات داده شده، استفاده  9در مجموع  200نمونه با عيار 

سازه دارد، تحکيم بسيار مهم است و به حفاظت از سازه و جلوگيري از تخريب آن كمک خواهد نمود. پديده تحکيم بدليل تاثير فراوانی كه بر روي تخريب 

هاي اوليه ساخت تا حد امکان كاهش داد، عالوه بر كاهش هزينه هاي آبی سرعت تحکيم و مقدار نشست خاک رابنابراين اگر بتوان در سازهبسيار مهم است. 

باشد و در اثر گردد. همچنين چون خاک مورد مطالعه در اين تحقيق خاک گچی میسازه، از تخريب زود هنگام سازه در اثر پديده نشست جلوگيري می

هاي احداث شده بر روي آن سرعت نشست خاک و نتيجتًا تخريب سازهشسته شدن گچ در حضور آب، خصوصًا در مناطقی كه سطح آب زيرزمينی باالست، 

هاي آبی احداث شده در مناطقی هاي غير گچی است، يافتن راهکاري براي كاهش ضريب تحکيم و نتيجتاً كاهش سرعت تحکيم براي سازهبيشتر از خاک

-، سبب بهبود خواص مکانيکی خاک از جمله خواص تحکيمی خاک میمانند خوزستان بسيار مفيد است. آهک بدليل ايجاد حالت سيمانی شدن در خاک

ها، افزايش عمر و كاهش هزينه نگهداري و حفاظت از آنها هاي اوليه ساخت سازهتواند سببب كاهش هزينههاي عمرانی میگردد. لذا استفاده از آن در پروژه

 شود و عالوه بر آن از تخريب آنها نيز جلوگيري نمايد. 

 

 گیرينتیجه
 توان نتايج را بندهاي زير خالصه نمود:بر اساس آنچه كه در اين تحقيق گذشت می

شاهد كمترين  50تمامی عيارهايی كه براي بهسازي خاک استفاده گرديد نتايج قابل قبولی در كاهش مقدار ضريب تحکيم داشتند. در عيار  -

ضريب  50بودند. در عيار  0439/2و  1215/0آهک بوديم كه به ترتيب مقدار ضريب تحکيم و بيشترين مقدار آن در بين تمام درصدهاي 

شود. برابر كم می 5برابر و در كمترين مقدار كاهش  50در بيشترين مقدار كاهش  100در عيار برابر كاهش يافت.  9/3تا  55تحکيم بين 

به طور ميانگين بيشترين كاهش در ضريب  100برابر كاهش يافت. ضريب تحکيم در عيار  8/3تا  17ضريب تحکيم بين  200در عيار 

 تحکيم را داشته است.

و  50تحکيم داشتند. در عيار  %90تمامی عيارهايی كه براي بهسازي خاک استفاده گرديد نتايج قابل قبولی در افزايش مقدار زمان الزم براي  -

% 90زمان الزم براي  50. در عيار مونه خاک منطقه بوده استبرابر زمان در ن 26بيشترين زمان در اولين مرحله بارگذاري رخ داد كه  100

در عيار  برابر افزايش يافت و همچنين 13% تحکيم در مجموع 50زمان الزم براي  100در عيار برابر افزايش يافت.  14تحکيم در مجموع 

 برابر افزايش يافت. 9% تحکيم در مجموع 50زمان الزم براي  200
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  Abstract 

Maroon irrigation and drainage network is in the south east khoozestan province. The most part of soil is 

a chalky in this area. Due to the destruction of the existing network, Sampling locations were destroyed. 

Because of soil dissolution, destruction had occurred.  Multiple soil engineering test, such as including 

size, density, chemical tests like soluble salts, etc. had done. They show that the main causes of 

destruction was occurred in this network because of geotechnical conditions of the canal embankment. 

This geotechnical conditions is inflation and minerals such as gypsum or sand in it. In this research, 

considering the characteristics of lime, this matter was used improving the soil, with grades of 50, 100 

and 200 kg per cubic meter of soil. Consolidation tests were performed in order to study its effect on 

mechanical properties and consolidation of clay – gypsum soil. Results showed that all grades listed have 

been effective in decreasing the rate of soil consolidation.  So that 100 carat was determined that 

consolidating coefficient is reduced 50 times at the maximum value and at least 4 times. Furthermore, the 

results showed that adding lime is acceptable to increase the agility of time required for 50% 

consolidation. The most of the time was achieved in the first phase of test on 50 and 100 carat.  It was 26 

times more than the control soil sample. 

Keywords: limestone, gypsum, soils, irrigation systems and drainage characteristics, consolidate. 
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