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 باغمیشه تبریز منطقهرنگ  سبزهای مارندر خزش  تحکیم وبررسی 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

 چکیده :

منطقه باغمیشه در شمال شرق تبریز عمدتاً از اند. گرفته فرا هامارن ،قعم در چه و سطح در چه را تبریز شهر از وسیعی بخش

این شهرک در حال زیادی ساخته شده و همچنان سازند مارنی باغمیشه تشکیل یافته است. در این منطقه ساختمانهای کوتاه و بلند 

 باربری ظرفیت کنترل کننده نشست عامل شوند،می ساخته هااین مارن روی بر که ساختمانی هایپروژه اکثر درگسترش است. 

 است.  باالیی برخوردار اهمیتاز  و خزشی آنها شکل تحکیمیآنها به خصوص تغییر  دقیق رفتار شناخت لذا بوده و پی

و مشخصات تحکیمی  ،شود که در این مقالههای این منطقه عمدتاً به رنگهای زرد، سبز چرکین و خاکستری تا سیاه دیده میمارن

ای اخذ شده و در آزمایشگاه بعد از انجام های دست نخوردهمارنهای سبز رنگ بررسی شده است. برای این منظور نمونهزشی خ

انجام شده است. نتایج کیلوگرم بر سانتی متر مربع  50و  36های تنشتحکیم یک بعدی و خزش تحت  آزمایشات فیزیکی، آزمایش

     رابطه کرنش خزشی آنها با زمان به صورت و  داشتهحد واسطی  یتحکیم کور نشستمذهای دهد که مارنمیآزمایشات نشان 

+D S= 0.0042+0.001 Ln t + 0.00000008 t .می باشد 

 

 پی. ظرفیت باربری ،خزشنشست خاک، ، تحکیم، های تبریزمارن ها:كليد واژه
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Abstract: 
 

Vast parts of the Tabriz city, both at the surface and in depths are consisted of marl layers. With the increasing 

growth in city area and construction the other projects subjected on this marls, settlement factor determinate the 

bearing capacity, therefore the study of time dependent and consolidation behavior of these marls as a 

foundation of heavy constructions have a high importance. Marl is a term to describe of binary mixture of clay 

and calcium carbonate. These marls have outcrops in the eastern, northern and southern parts of Tabriz, and in 

most areas of the city also constitutes as a bed rock.  

In this paper, general properties of marls have been presented and physical parameters, consolidation and creep 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:e-asghari@tabrizu.ac.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

 

behavior of olive colored marls investigated by using of one dimensional consolidation apparatus under stress 

level up to 50 kg/cm2. Results showed that olive colored marls have an intermediate compressibility and 

settlement and their creep in period of 8 day for each stress level is progress in steady state. 

 

Key words: Tabriz marls, creep, consolidation, soil settlement, bearing capacity. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه : -1

 اصطالح یک مارن دارند. جهان نقاط برخی و ایران در زیادی پراکندگی که هستند داریلهأمس سنگهاییا  خاکها جمله از هامارن

 در هم تنوع اینبوده و  زیادی تنوع یدارا هانهشته این اند.تشکیل شده کلسیم کربنات و رس ترکیب از که است هایینهشته برای

در ایران و دیگر کشورها روی پدیده  مطالعات محدودی شود.دیده می آنها شناسی کانی ترکیبات و مهندسی درخواص هم و ظاهر

 ها انجام گرفته که برخی از آنها به شرح زیر است:تحکیم و خزش مارن

 مارنهای تحکیم ضریب و تحکیمیپیش هایتنش تعیین برای آزمایش سری کی (Gittelyng et al., 2010) گیتلینگ و همکاران

Sovind میزان شان با افزایش شاخص خمیریدار بودنترکها به علت این مارندر اند که گرفته در دانمارک انجام داده و نتیجه ،

 یابد.کاهش می صلبیت

مورد بحث و بررسی  را ساختگاه سد گتوند پی رفتار وابسته به زمانوزن سد بر  یرتأث یبررس(، 1389محمودی دوم نیاسر و همکاران )

 روند که است آناز   حاکی ،عددی تحلیل نتایجای، سنگی بودن پی این سد سنگریزهماسه. با توجه به گلسنگی و اندداده قرار

 ر طول زمان ادامه دارد.د 7/0و  55/0های تنش افقی به عمودی نسبتباالزدگی نقاط سطح پی حتی در نقاط مرکزی در 

 مارن هاینمونه راند. برای این منظوبررسی کرده سنگتوده تغییرشکلی پاسخ روی بر تنش ثیرأت(، Tomanovic, 2012تومانوویچ )

 خزش یهاآزمایش قرار دادند. (زرو 363 تا 3 از) بلند مدت و مدت کوتاه بارگذاری تحت محوریسه ومحوری تک صورت به را

 تابع تغییرشکل ثابت، محوری تک فشار با مارن که است داده نشان ،محوری تک صورت به منشوری هاینمونه روی بر دهش انجام

 .دهدمی نشان توجهی قابل زمان

ای را بررسی دایرههای اطراف یک فضای زیرزمینی های ابتدایی و تابع زمان در مارن(، تغییرشکلTomanovic, 2014تومانوویچ )

های کوتاه و بلند مدت در حول تونل در مدل سازی، اشاره به اشکال مشابه تغییرشکلای های مقایسهتحلیلتجزیه و  .تاس کرده

 منحنی خزش دارد.

ند که اههای تبریز نتیجه گرفتمکانیکی مارن -های فیزیکیویژگی(، در بررسی Hooshmand et al., 2012هوشمند و همکاران )

 مطابقت خوبی با عمق دارند. SPTری تک محوری، مدول یانگ و عدد پارامترهای مقاومت فشا

های سبز رنگ منطقه باغمیشه واقع در شمال شناسی، فیزیکی، تحکیمی و همچنین رفتار خزشی مارنزمیندر این مقاله مشخصات 

 شرق تبریز بررسی شده است.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 های منطقه باغمیشه زمین شناسی مارن -2

حاصل از  هایکوههای سهند و بر روی آبرفتشمال شهر تبریز در(. 1در شمال شرقی تبریز واقع شده است )شکل منطقه باغمیشه 

دارای طبقات گچی و نمکی بوده و این رسوبات  واقع در امتداد شمالی شهر، گاست. رسوبات قرمز رنقرار گرفته  رودخانه مهران

سنگ، مارن، سیلتستون و کنگلومرا همراه با طبقات گچی و نمکی ند غالباً از ماسهاست. این ساز شدهجزو سازند قرمز فوقانی معرفی 

شیلی باغمیشه قرار گرفته است که سن میوسن دارند و در ادامه تا سطح  -بر روی سازند قرمز فوقانی، سازند مارنی تشکیل یافته است.

 به هامارن اینشوند. های عهد حاضر همراهی میلیوسن و آبرفتدیاتومیت با سن پ -الپیلی -دار دارای مارنبا رسوبات ماهی زمین،

 هایمارن و سطحی هایقسمت در سبز و زرد هایالیه معموالً  شوند.می دیده خاکستری و سبز زرد، جمله از های مختلفیرنگ

 عمق گرفته صورت هایفاریح و بوده برخوردار زیادی ضخامت از شیلی باغمیشه -مارنی سازنددارند.  قرار اعماق در خاکستری

 ها نشان داده شده است.ز این مارن( تصویری ا2در شکل )  .است داده نشان متر 100از  بیش را آن

 
 ( 1372 تبریز )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1:100000نقشه زمین شناسی موقعیت منطقه باغمیشه بر روی    -1شکل   
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  باغمیشه تبریز رنگ منطقه خنمون مارن های سبزتصویری از ر -2شکل 

 :و بحث روش تحقیق -3
ها در قسمتهای سطحی به های وسیعی از منطقه باغمیشه را پوشانده است. این مارنهای سبز چرکین تا سبز متمایل به زرد بخشمارن

استفاده برای این  های موردنمونهند. شودار ظاهر میصورت هوازده و خاکی بوده و در اعماق به صورت سنگهای نرم و ترک

بوده و بالفاصله متری  15- 10 هانمونه عمق تقریبیاخذ شده است.  نگین پارک های حفاری پروژه برج مسکونیپژوهش، از مغزه

 . (3 )شکل اندگیری، با پوشش پالستیکی ضخیم برای جلوگیری از دست خوردگی و تغییر رطوبت طبیعی پوشانده شدهپس از نمونه

 
  متری پروژه نگین پارک 15تا  10ی ماخوذه موم اندود شده از عمق مارن هاینمونه  – 3شکل 

 نتایج آزمایشات فیزیکی: -3-1

دانه بندی و درصد رطوبت طبیعی تعیین شده و در جدول  ها اعم از حدود خمیری، چگالی ویژه ذرات،های فیزیکی این مارنویژگی

 است.  CHاین خاکهای سخت  یونیفاید شود که طبقه بندیه میمشاهد شده است. ارائه 1
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 مارنهای سبز رنگبر روی شات فیزیکی نتایج  آزمای  -1جدول 

 طبقه بندی  % حد روانی شاخص خمیری % راتذچگالی ویژه  3gr/cmوزن واحد حجم خشک 

56/1 65/2 42 72 CH 

 

 : تحکیم نتایج آزمایش -3-2

 32 فشارساعته برای هر گام بارگذاری، تا  24شروع شده و با تداوم  2kg/cm 25/0ومتر( از بارئدآزمایش تحکیم تک بعدی )ا

صورت گرفته است. درصد رطوبت  Bروش  ASTM D2435کیلوگرم بر سانتی متر مربع ادامه یافته است. آزمایش طبق استاندارد 

، معادل وزن مخصوص خشک 3gr/cm 95/1 مخصوص مرطوب)طبیعی( و وزن %27های مورد بررسی حدود طبیعی مارن

بر  نمودارهای آزمایشات تحکیم نشان داده شده است. (6( تا )4) بود. در شکلهای 57/0لخل اولیه ، نسبت تخ 3gr/cm 56/1نهایی

، شاخص تورم  16/0مترمربع بر دقیقه، شاخص فشردگی سانتی 0338/0ضریب تحکیم متوسط  های انجام یافته،شاساس نتایج آزمای

 ر سانتی متر مربع بدست آمده است. کیلوگرم ب 2/3فشار پیش تحکیمی و  0/ 032تا  016/0

   

   

 
  

 های مختلفبارتحت  بزلگاریتم زمان مارن س  -نمودار های تغییر شکل - 4شکل                                             
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 آزمایش تحکیم در  لگاریتم فشار -منحنی نسبت تخلخل -6شکل                        آزمایش تحکیم در زمان –تغییر شکل تجمعی نمودار  -5 شکل      

 

 12اندازه گیری شده است. کرنش کل تحت چنین باری میلی متر  40/2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، مقدار کل نشست 32تحت بار 

نمونه تحت مدول  تغییر شکل  آزمایش ها نشان دهنده پیش تحکیم یافتگی این مارن ها می باشند.نتایج  گردید. محاسبهد درص

کیلوگرم برسانتی مربع اندازه گیری شد.  350کیلوگرم برسانتی مربع و در بارهای باالتر حدود  110بارگذاریهای کم به طور متوسط 

 بدیافزایش مییعنی با تحکیم نمونه سختی خاک ا

 

 خزش: نتایج آزمایش -3-3

محاسبه تغییر  به بیشتر مسائلی که نیاز در نامند. (Creep) طبق تعریف تغییر شکل تابع زمان یک ماده تحت تاثیر تنش ثابت را خزش

مان در آنها شوند، ولی در مواردی که زمی، به صورت تغییر شکلهای االستیک کوتاه مدت یا تغییر شکل آنی محاسبه استشکل 

ایده  زمان خزش -. منحنی کرنشمطرح باشدتواند میهای بسیار مهم مشخصهکند، مساله خزش به عنوان یکی از مینقش مهمی ایفا 

 باشد:می  بخشاین منحنی شامل چهار  نشان داده شده است. 7 شکلآل در 

  منحنی( A)بخش  کرنش االستیک آنی -1

  نحنی(م B)بخش خزش اولیه یا انتقالی -2

 منحنی( C)بخش  خزش ثانویه یا خزش حالت ماندگار  -3

  منحنی( D)بخش  خزش مرحله سوم یا خزش شتاب دار  -4

 ها به کلی قابل برگشت هستندکرنش)مرحله اول خزش( و  استمعموال در سطح تنش پایین رفتار از نوع ویسکواالستیک 

(Terzaghi, 1946)،  های برگشت پذیر، قسمتی ار به صورت ویسکوپالستیک شده و عالوه بر کرنشاما در سطح تنشهای باالتر رفت

 (.Tomanovic, 2006شوند )از کرنش ها به کلی غیرقابل برگشت می

در دستگاه تحکیم تحت  در ادامه آزمایش تحکیم بررسی شده است. نمونه با استفاده از دستگاه تحکیم یک بعدی یخزش رفتار
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با است.  مورد مطالعه قرار گرفته روز 8به مدت تحت هر بار قرار داده شده و رفتار خزشی نمونه  cmkg/2 50و  32بارهای ثابت 

 نشان داده شده است. 8و در شکل  زمان رسم شده است – تغییر شکلهای منحنیاستفاده از قرائت های انجام شده 

  
 رنگ خزش مارن های سبزمنحنی   –8شکل                                                  نمودار خزش    شکل کلی  -7شکل                              

 

(  7 نمودار شکل Dیعنی بخش )دار به مرحله خزش شتاب خزش در نمونهشود که وارد شدن میمشاهده  ،فوقهای نموداربا توجه به 

میزان ، روز 16از آزمایشات انجام شده پس در باشد. می ترطوالنینهای در زما 2kg/cm 50مستلزم باال بردن بار به میزانی بیشتر از 

 رسد که به نظر می 2kg/cm 32تنش نمونه تحت، شوددیده می 8در نمودار شکل که  طوری همان .رسیدمیلی متر   70/2 بهنشست 

 . شده استوارد نیز ( Secondaryویه )مرحله ثان حتی بهخزش   2kg/cm 50در فشار .قرار دارد( Primeryخزش اولیه )در مرحله 

بر ( tنسبت به زمان )نمونه مارن آزمایش شده  (S) یخزشرابطه کرنش وان تمی 7در شکل  ارائه شده با توجه به فرم رابطه کلی خزش

    :ارائه کردرا به شرح زیر حسب دقیقه 
                                                      +D S= 0.0042+0.001 Ln t + 0.00000008 t   

  .شد اندازه گیری و محاسبهکیلوگرم برسانتی مربع  2000تا  1700بین  نمونه، در طول تغییر شکل خزشیمیزان مدول تغییر شکل 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 نتیجه گیری : -4

ین مارنها به رنگها و مقاومتهای ا. بخش وسیعی از منطقه باغمیشه را در بر گرفته استسن میوسن  بهشیلی باغمیشه  -سازند مارنی

 ماخوذه از عمق مارن سبزشود. در این تحقیق تحکیم و خزش مارنهای سبز رنگ این سازند بررسی شده است. مختلفی دیده می

برای ساختمان های مسکونی و عادی، از دیدگاه مهندسی پی  دارد. این مارنهانشست و تحکیم پذیری حد واسطی   متری، 10حدود 

مارن آزمایش  باالیی نشان دهد. ممکن است که مقادیر نشست ،های سنگیناما در صورت احداث سازه پذیری زیادی نداشته نشست
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شاخص باشد. میگرم بر سانتی متر مکعب  56/1و وزن مخصوص خشک برابر  %42، شاخص خمیری  %72روانی  حد شده دارای

 . است تعیین شده 2kg/cm 2/3می برابرو فشار پیش تحکی 16/0برابر   CC یاتحکیم  فشردگی

و در طول آزمایش خزش تحت بارهای کیلوگرم برسانتی مربع  350تا  110نمونه در طی آزمایش تحکیم از حدود شکل  ییرمدول تغ

نه سختی به عبارت دیگر با تحکیم نمو .تغییر نشان داد برسانتی مربعکیلوگرم  2000تا  1700 ینب ،کیلوگرم برسانتی مربع 50و  32

( را به شرح زیر t( نمونه مارن سبز رنگ آزمایش شده نسبت به زمان )Sرابطه کرنش خزش )داد. نمونه افزایش قابل توجهی نشان می

 D S= 0.0042+0.001 Ln t + 0.00000008 t+                                                          تعیین شد:

 

 : قدردانی -5
 شود.قدردانی میها نمونه ارائهدر  مساعدتبه خاطر مهندس نادر جهانگیر و دکتر ماهوتی  اناز آقای

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی : -6
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 .1390نامه حمل و نقل ، سال هشتم،  شماره اول،  بهار  ، پژوهش "موجود
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