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  بررسی واگرائی خاک هاي منطقه محمد آباد سیستان

  

  2عادل مقیمی آذربایجان 2مجتبی انصاري فر ،*1جعفر رهنماراد

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان- 1

  زاهدان اسالمی واحد کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاددانشجوي - 2
 Jrahnama@appliedgeology.ir مؤلف مسئول*

 
  چکیده

پست و همواری در جنوب شرقی ایران، بر روی دلتای رود هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته دشت سیستان در جلگه 

 منظور به ییپوششها یا محافظ های سازه شیمیایی و طراحی مواد افزودن با خاک خصوصیات بهبود، هدف از انجام این تحقیق .است

مکان های احتمالی از خاک های مستعد واگرایی انتخاب و پس از نمونه برداری، در این تحقیق  در .است خاک شدن شسته از جلوگیری

در این پژوهش . دوگانه، آزمایش شیمیایی و کرامب مورد بررسی قرار گرفت آزمایشگاه با استفاده از آزمایشات دانه بندی، هیدرومتری

 دادمطالعات انجام شده نشان  .نمونه برداشت شده از دشت، آزمایشات واگرایی، دانه بندی و حدود آتربرگ صورت گرفت 21بر روی 

حداکثر درصد سدیم ،  MLو یا  CLیا  CL-MLکه اندازه ذرات آن ها در حد رس و سیلت و از لحاظ طبقه بندی مهندسی، در حد 

با توجه به وجود  .می باشند 10-3و  19-32به ترتیب بین  یی آن هااروانی و خمیر ودحد ومی باشد  6/3و حداقل میزان آن   3/89تبادلی 

که وادی تشکیل شده اند از مبیشتر مورد نظر خاک های  .می باشند تا حدی واگرا این خاک ها سیلت و رس نسبتا فراوان در نمونه ها،

  و ته نشین شده اندبه این منطقه انتقال سیالب ها از نقاط دوردست با همراه 

  

  ایران، سیستان و بلوچستان، منطقه محمد آباد، دلتاي هیرمند: کلمات کلیدي

  

  مقدمه-1

هندسان ژئوتکتیک شناخته شده خواص مکانیکی اغلب خاک ها با افزایش رطوبت و اشباع شدن تغییر می کند و این پدیده برای م

در برخی از خاک ها بر اثر افزایش رطوبت، پدیده های ویژه ای بروز می کند که بعضاً منجر به خسارات عمده در پروژه . است

خاک ، )1387 ،خامه چیان و همکاران(حساس در مقابل آب بنامیم  یاین خاک ها را می توانیم خاک ها. های عمرانی می گردد

ا غیراشـباع موسـومند، هنگامیکـه تحت بارگذاری قرار گیرند، یر از اشباع که به خاک های نیمه اشباع با درصد رطوبت کمت یهای

همچنین خاک هایی که ، )Chow and Mak, 2006.(دچار تنشی می گردند که برابر با تنش موجود در خاک خواهد بود

  .وان خاک های حساس یاد می شودحاوی مقدار زیادی امالح در برابر آب هستند، مانند گچ و نمک، به عن

این پدیده منجر به افزایش . خاک های واگرا در زمره خاک های مشکل آفرین در مهندسی ژئوتکنیک محسوب می شوند

عسکری و (منجر شود سرعت جریان آب و شدت یافتن فرسایش خاک می گردد و در نهایت ممکن است به خرابی کامل سازه 

  .)1372همکاران 

برای تعیین میزان واگرایی . برداشت شده جهت انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردیدنمونه های 

خاک از آزمایشات شیمیایی، پین هول، کرامب و هیدرومتری مضاعف استفاده می شود که در این پژوهش از سه روش آزمایش 

  .به تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایشات پرداخته شده استشیمیایی، هیدرومتری مضاعف و کرامب استفاده شده است که 

  

  موقعیت جغرافیایی منطقه-2

  و شرقی 61̊  50' تا  61̊ 10'محمد آباد در جلگه پست و همـواری در جنوب شرقی ایـران واقـع شده است، از نظر جغرافیـایی مابین 

 به شرق و شمال از و شده واقع بلوچستان و سیستان استان شمالی وشهگ در دشت این. است شده واقع شمالی  30̊  30'  تا  30̊  15'



 و سیستان از بخشی( آباد نصرت کوههاي به غرب شمال و غرب از و) حرمک کوههاي(زاهدان شهرستان به جنوب از افغانستان،

 و بوده متر 478 دریا سطح از سیستان منطقه ارتفاع. )1شکل(گردد می محدود خراسان استان توابع از نهبندان شهر و) بلوچستان

  .باشد می کیلومتر 600 عمان دریاي از آن مستقیم تقریبی فاصله

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه - 1شکل

  

  منطقه شناسی زمین -3

این منطقه  از نقطه نظر زمین شناسی دنباله غربی بلوک هلمند می باشد که گسل هریرود در غرب و گسل چمن در افغانستان در 

منطقه محمد آباد پوشیده از رسوبهاي دریاچه اي نئوژن و آبرفت هاي کواترنر است  .)1383 ،آقانباتی(واقع شده است  شرق آن

  .ضخامت زیاد رسوبها، نشان دهنده فرونشینی مداوم کف حوضه در طول کواترنر می باشد).1381 ،عالیی طالقانی(

ک کافت درون قاره اي میان دو بلوک لوت در باختر و بلوک پیدایش این حوضه فلیشی را نتیجه ی )1972، افتخارنژاد(

قیانوسی، انباشت نهشته هاي امحلی شایسته براي جایگیري گوشته هیلمند در خاور دانست که در کرتاسه پیشین شکل گرفته و 

اي بلوک لوت فرورانش کرده ولی با سرانجام گرفتن اشتقاق خاور ایران، پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره . فلیش گونه بوده است

 ,Tirrul) و (Camp & Griffis, 1982) ،)1383 ،آقا نباتی(فلیشی خاور ایران به وجود آمده است  –و آمیزه هاي افیولیتی 

et al., 1983)  بلوک (به حوضه فلیشی شرق ایران، زون زمین درز سیستان نام نهاده اند و بر این باورند که جدایش بلوک افغان

از بلوک لوت در زمان سنومانین انجام گرفته که با جایگیري گوشته هاي اقیانوسی و انباشت رسوبهاي فلیشی همراه بوده ) هیلمند

  .است

  

  مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی-3

  )دانه بندي به وسیله ته نشینی(هیدرومتري  - 1-3

  .نی دانه هاي خاک در آب قرار دارداین آزمایش بر پایه اصول ته نشی

  

  نتایج واگرایی توسط آزمایش هیدرومتري از خاک هاي مورد مطالعه - 1دول ج

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

  9/87  -  9/90  6/91  -  9/88  -  7/91  -  4/94  -  نسبت واگرایی



  واگرا  -  واگرا  واگرا  -  واگرا  -  واگرا  -  واگرا  -  نتیجه آزمایش

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

  4/89  1/83  7/87  6/90  -  6/82  3/85  -  1/88  85  نسبت واگرایی

 واگرا واگرا واگرا واگرا  -  واگرا  واگرا  -  واگرا  واگرا  نتیجه آزمایش

    

  منحنی دانه بندي- 2-3

قه بندی از منحنی دانه بندی می توان برای مقایسه خاک های مختلف استفاده کرد، همچنین سه پارامتر پایه که از آنها برای طب

  :این سه پارامتر عبارتند از. خاک های دانه ای استفاده می شود، از روی منحنی قابل تعیین است

 

 

  .ضریب دانه بندی می باشند Ccضریب یکنواختی و  Cuاندازه مؤثر،  D10که در آن 

  رد مطالعهپارامترهاي مشخص شده از منحنی دانه بندي در خاک هاي مو- 2جدول 

  D10 D30 D60  Cc  Cu  شماره نمونه

1  001/0  075/0  171/0  27/24  67/127  

2  001/0  001/0  006/0  2/0  96/4  

3  038/0  078/0  104/0  55/1  72/2  

4  001/0  001/0  004/0  33/0  07/3  

5  019/0  129/0  717/0  23/1  94/37  

6  001/0  001/0  007/0  18/0  65/5  

7  001/0  028/0  123/0  48/4  75/89  

8  001/0  001/0  037/0  03/0  9/29  

9  001/0  007/0  068/0  55/0  35/51  

10  001/0  023/0  159/0  56/2  53/118  

11  001/0  005/0  019/0  94/0  03/14  

12  001/0  008/0  03/0  62/1  05/22  

13  001/0  008/0  048/0  92/0  1/37  

14  001/0  001/0  063/0  02/0  44/47  

15  001/0  008/0  033/0  63/1  51/24  

16  001/0  001/0  011/0  14/0  28/8  

17  001/0  149/0  202/0  87/81  41/150  

18  001/0  006/0  021/0  26/1  63/15  

19  001/0  004/0  027/0  55/0  37/20  

20  001/0  001/0  018/0  08/0  32/13  

21  001/0  005/0  056/0  37/0  2/42  

  

  )سوراخ سوزنی(آزمایش پین هول- 3-3

میلی متری از سوراخی به قطریک میلی متر که 50آزمایش پین هول عبارت از عبور جریان افقی آب مقطرتحت ارتفاع هیدرولیکی

  .اصول این آزمایش فرق بین خاک رس واگرا و غیرواگرا را بیان می کند. در داخل نمونه خاک ایجاد شده ،شروع میشود 



  

 ج آزمایش پین هول جهت تعیین واگرایی خاکهای مورد مطالعهنتای-3جدول

  

  

      

  )Gs(چگالی دانه ها  - 4-3

 6/2دامنه چگالی دانه ها معموالً بین . گالی دانه های خاک الزم می گردددر انجام محاسبات مختلف در مکانیک خاک، اغلب چ

و چگالی خاک های الی دار و رس  65/2از کوارتز ساخته شده در حدود  است، چگالی دانه های ماسه کم رنگ که اکثراً 9/2تا 

 .محاسبه شده است 74/2تا  6/2چگالی دانه های خاک منطقه مورد مطالعه در حدود ). 1376طاحونی ( 9/2تا  6/2دار در حدود 

  

  چگالی نمونه های برداشت شده از خاک های مورد مطالعه -4جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

Gs  69/2  63/2  64/2  7/2  63/2  71/2  714/2  74/2  66/2  65/2  66/2  

  

شماره 

  نمونه
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Gs  67/2  65/2  69/2  66/2  73/2  62/2  67/2  6/2  69/2  65/2  

  

  طبقه بندي مهندسی خاک-4

واص مشابه به گروهها و زیرگروههایی برحسب سیستم طبقه بندی خاک عبارت است از مرتب کردن خاک های مختلف با خ

دو سیستم  .کاربردشان، سیستم های طبقه بندی یک زبان مشترک برای بیان مشخصات خاک به طور خالصه به وجود می آورند

طبقه  سیستم طبقه بندی آشتو اساساً برای. طبقه بندی که در حال حاضر متداول می باشند، عبارتند از سیستم آشتو و سیستم متحد

بندی خاک بستر راهها ابداع شده است و از آن معموالً در مسائل خاک مربوط به پی ساختمان ها استفاده نمی شود و بجای آن، 

 CL-MLخاک های منطقه مورد مطالعه بیشتر در محدوده ). 1370طاحونی (سیستم طبقه بندی متحد مورد استفاده قرار می گیرد 

 :طبقه بندی خاک های مورد مطالعه در جدول ذیل ارائه شده است .قرار دارند

طبقه بندي 

 واگرائی

اندازه سوراخ بعد از 

  mmآزمایش  

زمان براي هر 

    minارتفاع  
 شماره نمونه mmارتفاع

 50 10 1.5< تیره        

  
2 

4 

6 

 180 5 1.5≤ کمی تیره        

  
11 

13 

15 

 380 5  1.5≤ کمی تیره        

  
18 

19 

21 



  

  طبقه بندی مهندسی خاک مورد مطالعه -5جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  2  1      شماره نمونه

U.S.C.S SM  CL-ML  SM  CL  SM  CL  SM  CL-ML  CL-ML  SM  CL-ML  

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

U.S.C.S  CL-ML  CL-ML  ML  CL-ML  ML  SM  CL-ML  CL-ML  CL-ML  CL-ML  

  

  درصد رطوبت خاک هاي مورد مطالعه - 1-4

هرچه خاک، دارای آب بیشتری باشد، . نیرویی که آب را جذب خاک می کند، اصطالحاً نیروی مکش رطوبتی خاک نام دارد

رسد و چهرچه خاک خشک تر شود، چنانچه خاکی از آب اشباع شده باشد این نیرو به صفر می . نیروی مکش آن کمتر می باشد

  :درصد رطوبت نمونه ها به شرح ذیل می باشد .این نیرو افزایش می یابد

  

  تعیین درصد رطوبت نمونه های مورد مطالعه -6جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

  19/2  94/2  77/5  92/5  -  26/4  67/3  8/3  33/4  65/7  28/10  درصد رطوبت

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

  72/2  44/3  95/3  3/6  1  3/8  6/5  08/4  56/2  53/4  درصد رطوبت

  

  آزمایش حدود آتربرگ - 2-4

آتربرگ روشی را برای توصیف حساسیت خاکهای ریزدانه در ارتباط با تغییر درصد رطوبت آنها ابداع کرد، براساس یک اصل 

جامد و نیمه جامد : رفتار خاک می تواند به چهار حالت مهم تقسیم شود که عبارتند ازقراردادی بسته به درصد رطوبت، طبیعت و 

  ).روان(و مایع ) پالستیک(و خمیری 

  

  )Liquid Limit(حد روانی -4- 1-2

این پارامتر به کمک ، مرز بین حالت خمیری و حالت مایع است و درصد رطوبتی است که خاک در آن مقاومت برشی کمی دارد

  ).1370طاحونی (اندازه گیری می شود  ASTM-D 4318طبق استاندارد ، اگراندهروش کاز

  

  )Plastic Limit(حد خمیري -4- 2-2

درصد رطوبتی است که در آن درصد رطوبت، نمونه در آستانه خمیری شدن یا شکل پذیری است، روش این آزمایش طبق 

ASTM-D 4318 استاندارد شده است.  

  

  )Shrinkage Limit(حد انقباض -4- 3-2

که از تفاضل حد مایع و حد خمیری ) PI(نشان خمیری  .اندازه گیری می شود ASTM-D 427این پارامتر طبق استاندارد 

  .بدست می آید، معیاری برای طبقه بندی خاک است

PI = LL - PL  



  

  نتایج آزمایش حدود آتربرگ بر روی خاک های مورد مطالعه -7جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

LL NL  28  NL  32  NL  29  NL  32  23  NL  23  

PI NP  6  NP  10  NP  8  NP  4  5  NP  5  

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

LL  24  25  19  21  24  NL  25  25  24  21  

PI  5  5  NP  4  3  NP  5  6  5  4  

  

مقدار ) 17و  14، 10، 7، 5، 3، 1نمونه های (نمونه  7در . فاقد خاصیت خمیری هستند 17و  14، 10، ، 5، 3، 1نمونه های شماره 

درصد کل نمونه ها کمتر بوده و با توجه به نداشتن خاصیت خمیری، در مورد آنها نیازی به  12میلیمتر از  005/0ذرات کوچکتر از 

ا بودن یا نبودن ذرات رس انجام آزمایش های واگرایی نبود، زیرا در این موارد رفتار توده خاک تابع ذرات بزرگتر بوده، واگر

  ).1384 ،خامه چیان و همکاران(تاثیری در این رفتار ندارد 

  

  آزمایش کرامب- 3-4

  .آورده شده است 8نتایج آزمایش کرامب بر روی نمونه های مورد مطالعه در جدول 

  

  نتایج آزمون کرامب -8جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

  متوسط  -  متوسط  غیرواگرا  -  متوسط  -  متوسط  -  غیرواگرا  -  نتیجه کرامب

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

  واگرا  غیرواگرا  متوسط  متوسط  -  متوسط  واگرا  -  غیرواگرا  واگرا  نتیجه کرامب

  

یدرومتری مضاعف، بین نتایج آزمایشات واگرایی خاک تناقضاتی وجود دارد، از بین این آزمایشات به ترتیب آزمایش پین هول، ه

کرامب و شیمیایی قابل اعتماد هستند به همین دلیل نتیجه گیری نهایی براساس آزمون پین هول و هیدرومتری مضاعف قرار داده 

  .شده است

  

  آزمایشات شیمیایی خاک-5

  )ESP(درصد سدیم تبادلی - 1-5

و  3/89حداکثر درصد سدیم تبادلی . را نشان می دهدنسبتاً باالیی  ESPآزمایشات انجام گرفته بر روی خاک مورد مطالعه مقدار 

خاک را تا  ESP ،PHمقادیر بیشتر . یا بیشتر می باشد 5/8خاک  PHاست،  ESP=15وقتی که . می باشد 6/3حداقل میزان آن 

  .افزایش می دهد 10

  

  

  



  نتایج آزمایشات شیمیایی خاک بر روی نمونه های مورد مطالعه -9جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره نمونه

SAR 83  6/86  8/102  7/176  33  9/36  7/8  5/575  2/3  115  20  

ESP  3/54  4/55  6/59  8/71  8/31  3/34  2/10  3/89  4/8  3/62  7/21  

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  شماره نمونه

SAR  1/2  1/3  74  152  7/42  1/36  2/50  5/86  7/53  2/137  

ESP  6/3  3/7  5/51  7/68  8/37  8/33  7/41  4/55  4/43  4/66  

  

  )SAR(نسبت جذب سدیم   - 2-5

و در نتایج بدست آمده حداکثر میزان نسبت جذب یزان سدیم در خاک افزایش می یابد با افزایش م) SAR(نسبت جذب سدیم 

ها و نسبت  طبق نتایج آزمایشات شیمیایی، میزان کاتیون های موجود در نمونه .می باشد 1/2و حداقل نسبت آن  5/575سدیم 

  :واگرایی در آنها به شرح ذیل می باشد

  

  نتایج آزمون شیمیایی، نتیجه واگرایی در خاک های مورد مطالعه -10جدول 

  نتیجه واگرایی  Na Ca  Mg  K  TDS  PS  شماره نمونه

1  462  40  22  6/2  6/526  7/87  -  

  واگرا  7/89  6/452  6/2  20  24  406  2

3  448  28  10  4/0  4/486  1/92  -  

  واگرا  95  6/841  6/0  15  26  800  4

5  270  94  40  6/2  6/406  4/66  -  

  نامعین  2/57  6/880  6/2  298  76  504  6

7  39  24  16  4/0  4/79  49  -  

  واگرا  1/98  5/276  1/5  16  30  2760  8

  نامعین  5/44  6/14  1/0  5  3  5/6  9

10  230  3  5  6/2  6/240  5/95  -  

  غیرواگرا  9/10  6/64  6/0  10  3  51  11

  نامعین  41  3/7  3/0  2  2  3  12

  نامعین  7/43  4/14  1/0  4  4  3/6  13

14  117  3  2  6/0  6/122  4/95  -  

  واگرا  4/95  9/527  9/1  12  10  504  15

  واگرا  6/79  6/288  6/0  33  25  230  16

17  153  15  21  3/1  3/190  3/80  -  

  واگرا  1/84  3/273  3/1  22  20  230  18

  واگرا  4/86  9/663  9/1  52  36  574  19

  واگرا  5/91  6/137  6/0  8  3  126  20

  واگرا  4/91  4/874  4/6  24  44  800  21

  

  نتیجه گیري

در این تحقیق بعد از مشاهده نقشه منطقه مورد مطالعه، بازدیدهای صحرایی و گردآوری اطالعات؛ آزمون های آزمایشگاهی 

  :آمده استمختلفی بر روی خاکهای سیستان انجام شده که نتایج  به شرح ذیل به دست 



و حداقل میزان % 3/89تعیین گردید، حداکثر میزان سدیم تبادلی  2/1و حداقل نسبت آن  5/575حداکثر میزان نسبت جذب سدیم 

   .محاسبه گردید% 6/3آن 

زمایشات و تعیین حدود آتربرگ، میزان درصد واگرایی خاک مورد مطالعه از سه روش هیدرومتري مضاعف، پین بعد از انجام آ

  :، کرامب و روش شیمیایی شرارد تعیین شد، که نتایج به صورت زیر بدست آمده استهول

نمونه غیرواگرا و بقیه نمونه ها واگرا و یا بینابین تشخیص داده شد و در آزمایش  4نمونه مورد مطالعه،  21در آزمایش کرامب از 

  .پین هول تمامی نمونه ها واگرا و یا نیمه واگرا ارزیابی شد

متغییر است، رابطه قابل قبولی میان درصد واگرایی و درصد رطوبت نیز مشاهده نگردید،  28/10-1طوبت نمونه ها بین درصد ر

با درصد رطوبت پایین می باشد، ) CL-ML(بیشترین نوع خاک منطقه مورد مطالعه براساس طبقه بندي یونیفاید سیلت رسی 

  .ت آمده استبدس 74/2تا  6/2چگالی خاک مورد مطالعه در حدود 

و میزان هدایت  84/15-68/1بین ) CEC(نتایج آزمایشات شیمیایی بر روي نمونه ها مورد مطالعه  انجام شده، میزان تبادل کاتیونی 

  .متغییر است 47/9-6/7خاک بین  PHو  1/105-58/0بین ) EC(الکتریکی 

 4متغییر است و به جز 32 -19بین  (LL)دیر حد روانیبدست آمده،و مقا 10-3بین  (PI) در خاک هاي مورد مطالعه نشان خمیري

نمونه که با افزایش میزان واگرایی، نشان خمیري نیز افزایش می یابد در بقیه نمونه ها با افزایش درصد واگرایی هیچ تغییري در نشان 

  .خمیري و حد روانی مشاهده نشده است
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