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  نقش باال آمدن فاضالب شهر كرمان در افزايش پتانسيل رمبندگي خاك

   شناسي مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زاهدان

   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود

 

-شود كه تحت تنش يكسان، با افزايش درصد رطوبت ميزان كاهش حجم بسيار زيادي از خود نشان مي

. موسوم هستند) فروريزشي(هاي  رمبنده 

هاي خاك در سطح زمين مواردي از رمبنده بودن خاك مشاهده 

باال آمدن باعث هاي جذبي جهت دفع فاضالب خانگي، 

باال آمدن فاضالب شهر كرمان عالوه بر خسارات و مشكالت ايجاد شده، پتانسيل رمبندگي خاك 

ارزيابي . ها خواهد شدها در برخي از نقاط شهر را به شدت افزايش داده و باعث نشست زمين و تخريب ساختمان

و مايشگاهي زهاي استاندارد آرمبندگي خاك در اثر اشباع شدگي ناشي از باال آمدن سطح فاضالب شهر با استفاده از روش

بدين . هدف عمده اين تحقيق بوده است

نقطه شهر در اعماق مختلف خاك، پتانسيل رمبندگي خاك در اثر اشباع 

دهند بيشترين پتانسيل رمبندگي خاك در حوالي بزرگراه جنوبي 

هاي داراي بيشترين پتانسيل رمبندگي، در اين محدوده اليه

 هاي غيراشباع، خاك كرمان

-دار از ديدگاه زمينهاي مسئلهخاكهاي رمبنده در زمره خاك

   .)Lutenegger & Hallberg, 1988(باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نيز گزارش شده است 

هاي اين شهر از نوع رسي يا حد خاك. شهر كرمان كه در جنوب شرقي ايران واقع است داراي آب و هوائي گرم و خشك است

هاي سازنده، ميزان تراكم، درجه اشباع اوليه و 

اي روي آنها احداث ها، اگر سازهدر صورت عدم شناسايي اين نوع خاك

بزرگي شده و متحمل ) گاهاً غيريكنواخت

شرايط خاص رسوبات شهر . شودهاي جذبي به سفره آب زيرزميني منتقل مي

باال . متري رسيده است 4باال آمده به طوري كه در برخي از مناطق به عمق 

ها و هاي جدي در سازههاي رمبنده در برخي از مناطق شهر و ايجاد آسيب

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15
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دهيچك  

شود كه تحت تنش يكسان، با افزايش درصد رطوبت ميزان كاهش حجم بسيار زيادي از خود نشان ميهايي يافت مي

هاي  رمبنده به خاكشوند، ها كه بيشتر در نواحي گرم و خشك و مناطق بياباني يافت مي

هاي خاك در سطح زمين مواردي از رمبنده بودن خاك مشاهده هاي فروريزشي و شكافهايي از شهر كرمان بدليل وجود حفره

هاي جذبي جهت دفع فاضالب خانگي،  افزايش جمعيت شهر كرمان و استفاده از چاهدر طي دو دهه اخير، 

باال آمدن فاضالب شهر كرمان عالوه بر خسارات و مشكالت ايجاد شده، پتانسيل رمبندگي خاك  .شهري شده است

ها در برخي از نقاط شهر را به شدت افزايش داده و باعث نشست زمين و تخريب ساختمان

رمبندگي خاك در اثر اشباع شدگي ناشي از باال آمدن سطح فاضالب شهر با استفاده از روش

هدف عمده اين تحقيق بوده استهمچنين ارائه يك معيار مناسب جهت بدست آوردن پتانسيل رمبندگي خاك در شهر كرمان 

نقطه شهر در اعماق مختلف خاك، پتانسيل رمبندگي خاك در اثر اشباع  31حكيم مضاعف در ت آزمايش 48منظور با استفاده از نتايج 

دهند بيشترين پتانسيل رمبندگي خاك در حوالي بزرگراه جنوبي بررسي نتايج حاصله نشان مي. شدگي رسوبات شهر كرمان تعيين گرديد

در اين محدوده اليه. باشدمي آبادشهر كرمان، شهرك شهيد مطهري، بلوار هوانيروز و اراضي محمد

  .     اندمتري قرار گرفته 5ق حدود 

هاي غيراشباع، خاك كرمانخاك، يسطح فاضالب شهر ،پتانسيل رمبندگي

خاكهاي رمبنده در زمره خاك. بوده استدار از ديرباز مورد توجه محققين 

باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نيز گزارش شده است شناسي مهندسي و ژئوتكنيك مي

شهر كرمان كه در جنوب شرقي ايران واقع است داراي آب و هوائي گرم و خشك است

هاي سازنده، ميزان تراكم، درجه اشباع اوليه و ها حين جذب رطوبت بسته به نوع كانياين نوع خاك

در صورت عدم شناسايي اين نوع خاك. دهندميزان سربار رفتار تغيير حجمي از خود نشان مي

گاهاً غيريكنواخت(د در صورت به اشباع درآمدن خاك، سازه احداث شده دچار نشست قائم 

  . مشكالت و ضرر و زيان خواهد شد

هاي جذبي به سفره آب زيرزميني منتقل ميفاضالب شهر كرمان بطور سنتي از طريق چاه

باال آمده به طوري كه در برخي از مناطق به عمق  فاضالباخير سطح آب  هاي

هاي رمبنده در برخي از مناطق شهر و ايجاد آسيبآمدن سطح آب فاضالب سبب اشباع شدن خاك

  

نقش باال آمدن فاضالب شهر كرمان در افزايش پتانسيل رمبندگي خاك

1

هايي يافت ميدر طبيعت خاك

ها كه بيشتر در نواحي گرم و خشك و مناطق بياباني يافت مياينگونه خاك. دهند

هايي از شهر كرمان بدليل وجود حفرهدر بخش

در طي دو دهه اخير،  .شده است

شهري شده است آب زيرزمينيسطح 

ها در برخي از نقاط شهر را به شدت افزايش داده و باعث نشست زمين و تخريب ساختماندر زير پي ساختمان

رمبندگي خاك در اثر اشباع شدگي ناشي از باال آمدن سطح فاضالب شهر با استفاده از روشپتانسيل 

همچنين ارائه يك معيار مناسب جهت بدست آوردن پتانسيل رمبندگي خاك در شهر كرمان 

منظور با استفاده از نتايج 

شدگي رسوبات شهر كرمان تعيين گرديد

شهر كرمان، شهرك شهيد مطهري، بلوار هوانيروز و اراضي محمد

ق حدود از سطح زمين تا عم

 

پتانسيل رمبندگي: كلمات كليدي

 
  مقدمه -1

دار از ديرباز مورد توجه محققين هاي مسئلهمطالعه خاك

شناسي مهندسي و ژئوتكنيك مي

شهر كرمان كه در جنوب شرقي ايران واقع است داراي آب و هوائي گرم و خشك است

اين نوع خاك .است )CL(رواني پايين 

ميزان سربار رفتار تغيير حجمي از خود نشان مي

د در صورت به اشباع درآمدن خاك، سازه احداث شده دچار نشست قائم شو

مشكالت و ضرر و زيان خواهد شد

فاضالب شهر كرمان بطور سنتي از طريق چاه

هايكرمان سبب شده طي سال

آمدن سطح آب فاضالب سبب اشباع شدن خاك

  . شودتاسيسات شهري مي
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را از در نتيجه باال آمدن سطح فاضالب  شهر كرمان

بندي و همچنين يك معيار جديد ارائه بدست آورده تا بتوان به وسيله اين نتايج شهر را پهنه

  . بيني نمودنقاط مختلف شهر پيش

بر اساس . است قرار گرفته غربداوران در 

هاي سيالبي  جريانتمامي كننده  يك حوضه بسته دريافت

اي بين  هاي مختلف دشت در دوره هاي فصلي در بخش

اين . هاي ناهمگن و ريزدانه دشت كرمان ماهيتي دوگانه دارند

بنابراين رسوبات . باشند اي مي هاي درياچه

رس  و سيلت ،درحد ماسهدانه ذرات ريز هاي مركزي از

هاي  ، ژرفاي نهشته)ه استتوسط سازمان آب انجام شد

در منطقه مورد  خشك آب و هواي خشك و نيمه

و تا به  هآغاز شد، انتهاي پليستوسن انطباق دارد

نبوده و تنها عامل قابل  سيالبي هاي ناشي از فعاليت

هاي  شده توسط بادهاي قوي در ريخت هاي حمل

اين رسوبات بادي در ترانشه ضلع جنوبي 

نوسان ي  دهنده نشان  هاي آبرفتي هاي ماسه بادي و اليه

افزايش هاي ماسه بادي  اليهضخامت  وهاي آبرفتي كاهش 

هاي حفاري شده، بيانگر آن است  كه در محدوده شهر كرمان از 

هاي رسي و سيلتي غير قابل نفوذ با  در زير اين افق، ماسه بادي، خاك

شود و ميزان رمبندگي اطالق ميرمبندگي به ريزش ناگهاني خاك در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پيوند دهنده ذرات خاك 

سيلتي كه تحت  -رسيهاي برخي از نهشته

بنابراين، . يا فروريزش در هنگام اشباع شدن هستند

هاي ها ممكن است موجب بوقوع پيوستن نشست

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٢ 

شهر كرمان پتانسيل رمبندگي خاك كهبا اين هدف صورت گرفته است 

بدست آورده تا بتوان به وسيله اين نتايج شهر را پهنه هاي استاندارد آزمايشگاهي

نقاط مختلف شهر پيش كنيم كه با استفاده از آن بتوان پتانسيل رمبندگي و ريسك ناشي از آن را در

  شناسي دشت كرمان

داوران در  -و باداموئيه شرقكوهبنان در -دشت كرمان در فرو رفتگي بين دو رشته كوه ماهان

يك حوضه بسته دريافت همانند دشت كرمان در طول پليستوسن ،شناسي

هاي فصلي در بخش اين شرايط سبب تشكيل درياچه. حاصل از ارتفاعات مجاور بوده است

(Farpoor & Krouse .هاي ناهمگن و ريزدانه دشت كرمان ماهيتي دوگانه دارند بنابراين نهشته

هاي درياچه اي و نهشته هاي رودخانه دو فرايند رسوبگذاري سيالب

هاي مركزي از دانه و در بخش اي درشت هاي كوهپايه دهنده دشت كرمان در بخش

(Rahnama-Rad et al. .  

توسط سازمان آب انجام شد(بدست آمده از مطالعات ژئوفيزيكي دشت كرمان 

آب و هواي خشك و نيمه .)1390كنگي و پوركرماني (باشد  مي  متر 300آبرفتي دشت كرمان در حدود 

انتهاي پليستوسن انطباق دارد سال پيش كه بر هزار 10-12ي يخچالي ورم در  بعد از پايان يافتن دوره

ناشي از فعاليتمهم دشت كرمان از شروع هولوسن به بعد شاهد رسوبگذاري 

هاي حمل ماسهدر طي اين دوره، . هاي بادي و رسوبگذاري بادي بوده است

 (Farpoor & Krouse, 2008). است ، بسياري از مناطق دشت كرمان را پوشانده 

هاي ماسه بادي و اليه اليهدر اين  بخش، تناوب  . باشند ميدان هفت باغ كرمان قابل مشاهده مي

هاي آبرفتي كاهش  تدريج ضخامت اليه هبطرف باال  در اين برش به

هاي حفاري شده، بيانگر آن است  كه در محدوده شهر كرمان از  اطالعات حاصل از اين برش و نتايج حاصل از گمانه

در زير اين افق، ماسه بادي، خاك. رسوبات منشاء بادي دارند متري اغلب

  .اند اي قرار گرفته

  و مكانيزم آن )فروريزش(

رمبندگي به ريزش ناگهاني خاك در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پيوند دهنده ذرات خاك 

برخي از نهشته. )Jennings & Knight, 1975(ايجاد شده وابسته به نسبت تخلخل اوليه خاك است 

يا فروريزش در هنگام اشباع شدن هستند اند مستعد كاهش حجم قابل مالحظهشرايط آب و هوايي خشك تشكيل يافته

ها ممكن است موجب بوقوع پيوستن نشستباال آمدن سطح آب زيرزميني و نفوذ آب سطحي به شكل آبياري و يا نشت لوله

با اين هدف صورت گرفته است  تحقيقاين 

هاي استاندارد آزمايشگاهيروشطريق 

كنيم كه با استفاده از آن بتوان پتانسيل رمبندگي و ريسك ناشي از آن را در

 

شناسي دشت كرمانزمين -2

دشت كرمان در فرو رفتگي بين دو رشته كوه ماهان

شناسي شواهد زمين ريخت

حاصل از ارتفاعات مجاور بوده است

(Farpoor & Krouse, 2008)يخچالي گرديد 

دو فرايند رسوبگذاري سيالبرسوبات حاصل تعامل 

دهنده دشت كرمان در بخش تشكيل

(Rad et al., 2010 استتشكيل شده 

بدست آمده از مطالعات ژئوفيزيكي دشت كرمان نتايج بر اساس 

آبرفتي دشت كرمان در حدود 

بعد از پايان يافتن دورهمطالعه، 

دشت كرمان از شروع هولوسن به بعد شاهد رسوبگذاري . امروز ادامه دارد

هاي بادي و رسوبگذاري بادي بوده است فعاليت ،اشاره

، بسياري از مناطق دشت كرمان را پوشانده  متنوع

ميدان هفت باغ كرمان قابل مشاهده مي

در اين برش به. باشند ميآب و هوايي 

اطالعات حاصل از اين برش و نتايج حاصل از گمانه. يابد مي

متري اغلب 10سطح تا عمق 

اي قرار گرفته درياچه -اي منشاء رودخانه
  

(رمبندگي  پديده -3

رمبندگي به ريزش ناگهاني خاك در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پيوند دهنده ذرات خاك 

ايجاد شده وابسته به نسبت تخلخل اوليه خاك است 

شرايط آب و هوايي خشك تشكيل يافته

باال آمدن سطح آب زيرزميني و نفوذ آب سطحي به شكل آبياري و يا نشت لوله

  . زياد گردد
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هاي سازنده، ميزان انيبا خميرائي كم تحت تاثير افزايش رطوبت بسته به نوع ك

خاك در رمبندگي وقوع پديده براي  .شوند

  .وجود عامل مكشي يا سيماني در خاك كه در شرايط غيراشباع آن سبب پايداري سازه گردد

اي كه كاهش حجم توده خاك اضافه شدن آب به خاك سبب از بين رفتن يا كاهش عامل مكشي يا سيماني آن شده به گونه

خاك، درجه اشباع اوليه، حدود اتربرگ و تنش 

كارهاي قيلي انجام  اده ازبا استف. باشداعمالي به خاك در هنگام اشباع شدن از مهمترين عوامل مؤثر بر پديده رمبندگي خاك مي

ها به افزايش دانسيته خشك اوليه، افزايش درجه اشباع اوليه 

  .)Knight, 1961(خاك، افزايش ميزان رس در خاك و كاهش فشار اعمالي هنگام اشباع شدن بستگي دارد 

ها به چند ستبراي اين نهشته كه ي رسي ـ سيلتي با ويژگي نفوذپذيري كم بنا شده است

ي امروزي بوده و آب مورد نياز ساكنان شهر 

  ي آب هاي جذبي به سفره فاضالب شهري حاصله نيز به طور سنتي از طريق چاه

طلبد و به همين نسبت اي را ميي شهر و صنايع، آب قابل مالحظه

ن بيشتر از توان نفوذپذيري خاك است و در نتيجه سطح 

  .طي دو دهه اخير باال آمدگي سطح فاضالب در زير شهر كرمان شرايط بحراني ايجاد نموده است

از مسئله باال آمدن فاضالب شهر كويري كرمان كه ناشي از عدم وجود سيستم جمع آوري فاضالب شهري است، نيمي 

اي است كه در محدوده بافت باال آمدگي فاضالب شهر كرمان به گونه

باشد متر متغير مي 20تا  10اي شهر نيز عمق آب زيرزميني بين 

حمام . نامناسبي قرار داده استله را در شرايط 

له كرمان كه يكي از زيباترين بناهاي تاريخي كرمان و روزگاري مركز بهداشت اين شهر كهن بود امروز در آغوش فاضالب 

يگر محدود به بافت قديم شهر كرمان نيست و اثر 

ها در  و پاركينگ و زيرزمينهاي برخي ساختمان

يستم فاضالب شهري ها استفاده از س آوري اين آب

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٣ 

با خميرائي كم تحت تاثير افزايش رطوبت بسته به نوع ك سيلتي -رسياي و ماسه

شوندتراكم، ميزان سربار و غيره دچار كاهش حجم شده و نشست زيادي را متحمل مي

 : )Barden et al., 1973 & Mitchell, 1976(وجود چهار شرط زير الزامي است 

  .اشباعساختار خاك به صورت باز، نسبتاً پايدار و نيمه

  .اي كه قادر به تغيير ساختار خاك باشدوجود تنش كل زياد به گونه

وجود عامل مكشي يا سيماني در خاك كه در شرايط غيراشباع آن سبب پايداري سازه گردد

اضافه شدن آب به خاك سبب از بين رفتن يا كاهش عامل مكشي يا سيماني آن شده به گونه

 .تنش ثابت نشان دهد

  عوامل مؤثر بر ميزان رمبندگي
خاك، درجه اشباع اوليه، حدود اتربرگ و تنش  اوليه ، دانسيته خشك)بنديتركيب دانه(نوع خاك  توان گفت كه

اعمالي به خاك در هنگام اشباع شدن از مهمترين عوامل مؤثر بر پديده رمبندگي خاك مي

ها به افزايش دانسيته خشك اوليه، افزايش درجه اشباع اوليه توان نتيجه گرفت كه كاهش پتانسيل رمبندگي در خاك

خاك، افزايش ميزان رس در خاك و كاهش فشار اعمالي هنگام اشباع شدن بستگي دارد 

  باال آمدگي فاضالب شهر كرمان

ي رسي ـ سيلتي با ويژگي نفوذپذيري كم بنا شده استهاي ريزدانهاي از نهشته

ي امروزي بوده و آب مورد نياز ساكنان شهر درصد پهنه 10تا 15در نيمه نخست قرن بيستم، وسعت شهر كرمان 

فاضالب شهري حاصله نيز به طور سنتي از طريق چاه. شدهگي تامين مي

ي شهر و صنايع، آب قابل مالحظهرشد چشمگير جمعيت، توسعه. 

ن بيشتر از توان نفوذپذيري خاك است و در نتيجه سطح بنابراين ميزان ورودي فاضالب به زمي. كندفاضالب بيشتري توليد مي

طي دو دهه اخير باال آمدگي سطح فاضالب در زير شهر كرمان شرايط بحراني ايجاد نموده است. فاضالب شهري باال آمده است

مسئله باال آمدن فاضالب شهر كويري كرمان كه ناشي از عدم وجود سيستم جمع آوري فاضالب شهري است، نيمي 

باال آمدگي فاضالب شهر كرمان به گونه. سطح شهر كرمان را با خطر جدي روبرو ساخته است

اي شهر نيز عمق آب زيرزميني بين در مناطق حاشيه. متر رسيده است 3

له را در شرايط تاريخي كرمان از جمله حمام باغ له باال آمدگي فاضالب شهري بناهاي

له كرمان كه يكي از زيباترين بناهاي تاريخي كرمان و روزگاري مركز بهداشت اين شهر كهن بود امروز در آغوش فاضالب 

يگر محدود به بافت قديم شهر كرمان نيست و اثر هاي زيرسطحي د ي باالآمدن آب خطرات بالقوه). 2شكل

و پاركينگ و زيرزمينهاي برخي ساختمان) بلوار جمهوري(نظير برج بانك صادرات  هايي  هاي زيرسطحي بر ساختمان

آوري اين آب بنابراين تنها راه جمع. جمعه، هزارو يكشب و الغدير رسيده است

ماسه -هاي سيلتينهشته

تراكم، ميزان سربار و غيره دچار كاهش حجم شده و نشست زيادي را متحمل مي

وجود چهار شرط زير الزامي است 

ساختار خاك به صورت باز، نسبتاً پايدار و نيمه -1

وجود تنش كل زياد به گونه -2

وجود عامل مكشي يا سيماني در خاك كه در شرايط غيراشباع آن سبب پايداري سازه گردد -3

اضافه شدن آب به خاك سبب از بين رفتن يا كاهش عامل مكشي يا سيماني آن شده به گونه -4

تنش ثابت نشان دهد را تحت
  

عوامل مؤثر بر ميزان رمبندگي -4

توان گفت كهبه طور كلي مي

اعمالي به خاك در هنگام اشباع شدن از مهمترين عوامل مؤثر بر پديده رمبندگي خاك مي

توان نتيجه گرفت كه كاهش پتانسيل رمبندگي در خاكميشده 

خاك، افزايش ميزان رس در خاك و كاهش فشار اعمالي هنگام اشباع شدن بستگي دارد 
  

باال آمدگي فاضالب شهر كرمان -5

اي از نهشتهشهركرمان برگستره

در نيمه نخست قرن بيستم، وسعت شهر كرمان . رسدصد متر مي

گي تامين ميهاي خانها و چاهاز قنات

. گرديدزيرزميني منتقل مي

كندفاضالب بيشتري توليد مي

فاضالب شهري باال آمده است

مسئله باال آمدن فاضالب شهر كويري كرمان كه ناشي از عدم وجود سيستم جمع آوري فاضالب شهري است، نيمي 

سطح شهر كرمان را با خطر جدي روبرو ساخته است

3قديمي شهر عمق آب به 

باال آمدگي فاضالب شهري بناهاي). 1شكل(

له كرمان كه يكي از زيباترين بناهاي تاريخي كرمان و روزگاري مركز بهداشت اين شهر كهن بود امروز در آغوش فاضالب باغ له

شكل(شهري آرميده است 

هاي زيرسطحي بر ساختمان آب

جمعه، هزارو يكشب و الغدير رسيده است هاي امام خيابان

  .باشدمي
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  .نقشه هم تراز سطح فاضالب در شهر كرمان

بعدي تحكيم مضاعف يك ها انجام آزمايش

 ASTMنخورده يا متراكم شده مطابق با استاندارد 

در اين آزمايش يك نمونه خاك  .انجام داد

در اين تراز بارگذاري آب به . شودادئومتر قرار گرفته و فشار قائم تا رسيدن به فشارهاي احتمالي زمين واقعي داده مي

پتانسيل رمبندگي  تحقيقدر اين  .گرددهاي احتمالي در اثر فرونشست ثبت مي

ASTM; D5333 2003( و همچنين جنينگز و نايت 

بندي بر اساس تقسيم بندي نيز توصيه گرديده استفاده شده است و مالك عمل و همچنين پهنه

ها در سطح شهر كرمان به مورد آزمايشات تحكيم مضاعف انجام شده براي اعماق مختلف گمانه

هاي تحكيم بدين الزم به ذكر است كه آزمايش

ر مربع در حالت رطوبت طبيعي اعمال شده سپس در اين 

، نسبت فضاي e2و  e1در اين آزمايش  .ساعت به حال خود گذاشته شده است

را از رابطه زير  توان پتانسيل رمبندگيآيد كه مي

%�� �
�� � ��

1 
 ��
�

∆�

1 
 ��
 

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٤ 

باال آمدگي فاضالب شهري در 

  .حمام له له كرمان
نقشه هم تراز سطح فاضالب در شهر كرمان -1شكل 

  

  رمبندگي خاك در آزمايشگاه 
ها انجام آزمايشترين روش آزمايشگاهي جهت ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك

نخورده يا متراكم شده مطابق با استاندارد توان در دستگاه ادئومتر بر روي نمونه دستاين آزمايش را مي

انجام داد "هاگيري پتانسيل فرونشست خاكروش استاندارد آزمايش براي اندازه

ادئومتر قرار گرفته و فشار قائم تا رسيدن به فشارهاي احتمالي زمين واقعي داده مي

هاي احتمالي در اثر فرونشست ثبت ميدستگاه تزريق شده، نمونه اشباع شده و تغيير شكل

ASTM; D5333 2003( ASTMكه توسط استاندارد ) يكرنش محور(خاك از تعريف رمبندگي 

Jennings &( نيز توصيه گرديده استفاده شده است و مالك عمل و همچنين پهنه

  .)جدول ا( 

مورد آزمايشات تحكيم مضاعف انجام شده براي اعماق مختلف گمانه 48نتايج 

الزم به ذكر است كه آزمايش .انتخاب و مورد آناليز قرار گرفته است هاهمراه مشخصات ژئوتكنيكي نمونه

ر مربع در حالت رطوبت طبيعي اعمال شده سپس در اين متكيلوگرم بر سانتي 2 -1 -5/0 -25/0هاي صورت انجام گرفته كه تنش

ساعت به حال خود گذاشته شده است 24فشار نمونه به حالت اشباع در آمده و به مدت 

آيد كه مينسبت فضاي خالي طبيعي خاك بدست مي ،e0خالي قبل و بعد از اشباع كردن و 

 

باال آمدگي فاضالب شهري در  - 2شكل

حمام له له كرمان

  

رمبندگي خاك در آزمايشگاه  ميزانتخمين  -6

ترين روش آزمايشگاهي جهت ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاكترين و معمولمناسب

اين آزمايش را مي. باشدمي

D5333-03"روش استاندارد آزمايش براي اندازه

ادئومتر قرار گرفته و فشار قائم تا رسيدن به فشارهاي احتمالي زمين واقعي داده ميدر دستگاه 

دستگاه تزريق شده، نمونه اشباع شده و تغيير شكل

خاك از تعريف رمبندگي 

)Jennings & Knight, 1975

 باشدميASTM استاندارد 

نتايج  اين تحقيق در 

همراه مشخصات ژئوتكنيكي نمونه

صورت انجام گرفته كه تنش

فشار نمونه به حالت اشباع در آمده و به مدت 

خالي قبل و بعد از اشباع كردن و 

 :تعيين كرد
  

)1( 
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  . ASTMبندي پتانسيل رمبندگي بر اساس استاندارد 

  % CP، رمبندگي

  

1/0  

1/2  

>  

  هاي كوارترنر شهر كرمان در اثر باال آمدن سطح فاضالب  

تا  15گمانه كه اغلب آنها بين  31 تحكيم مضاعف در

هاي قرمز رنگ محدوده. استفاده شده است

بندي طبق تقسيمنشان دهنده پتانسيل رمبندگي بحراني، زرد رنگ متوسط، سبز رنگ خفيف و آبي رنگ در وضعيت بدون خطر 

اعماق زير سطح آب  كرمان بيانگر آن است كه رمبندگي در

زيرزميني رخ نخواهد داد زيرا در اين اعماق خاك به حالت اشباع در آمده است، در مقابل اعماقي كه هنوز در معرض آب زير 

اي پتانسيل رمبندگي خواهند گيرند داراشباع قرار مي

  
  .هاي مورد آناليز در شهر كرمان

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٥ 

بندي پتانسيل رمبندگي بر اساس استاندارد تقسيم -1جدول 

رمبندگيشاخص   رمبندگيدرجه 

  0  بدون پتانسيل

1-1/2  خفيف

1-1/6  متوسط 

<1/6  بحراني

هاي كوارترنر شهر كرمان در اثر باال آمدن سطح فاضالب  بندي درجه رمبندگي نهشته

تحكيم مضاعف در آزمايش 48نتايج  بندي پتانسيل رمبندگي خاك در شهر كرمان

  ). 3شكل (متر عمق دارند مورد بررسي قرار گرفت 

استفاده شده است Arc GISافزار مان از نرمبندي پتانسيل رمبندگي محدوده شهر كر

نشان دهنده پتانسيل رمبندگي بحراني، زرد رنگ متوسط، سبز رنگ خفيف و آبي رنگ در وضعيت بدون خطر 

    . باشندمي) 1

كرمان بيانگر آن است كه رمبندگي درهاي كواترنر شهر انجام شده بر روي نهشته

زيرزميني رخ نخواهد داد زيرا در اين اعماق خاك به حالت اشباع در آمده است، در مقابل اعماقي كه هنوز در معرض آب زير 

اشباع قرار مياند و به لحاظ درجه اشباع شدگي در رده غيراشباع يا نيمه

هاي مورد آناليز در شهر كرماننقشه محل گمانه  -3شكل 

  

بندي درجه رمبندگي نهشتهپهنه -7

بندي پتانسيل رمبندگي خاك در شهر كرمانجهت پهنه

متر عمق دارند مورد بررسي قرار گرفت  25

بندي پتانسيل رمبندگي محدوده شهر كربراي پهنه

نشان دهنده پتانسيل رمبندگي بحراني، زرد رنگ متوسط، سبز رنگ خفيف و آبي رنگ در وضعيت بدون خطر 

1جدول (پتانسيل رمبندگي 

انجام شده بر روي نهشته آناليزهاي

زيرزميني رخ نخواهد داد زيرا در اين اعماق خاك به حالت اشباع در آمده است، در مقابل اعماقي كه هنوز در معرض آب زير 

اند و به لحاظ درجه اشباع شدگي در رده غيراشباع يا نيمهسطحي قرار نگرفته

  . بود
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  .متري 5بندي پتانسيل رمبندگي شهر كرمان از سطح زمين تا عمق 

  
  .متري از سطح زمين 10تا عمق 

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٦ 

بندي پتانسيل رمبندگي شهر كرمان از سطح زمين تا عمق نقشه پهنه -4شكل 

  

تا عمق  5كرمان از عمق بندي پتانسيل رمبندگي شهر نقشه پهنه  -

شكل 

-5 شكل                                         
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  .متر 10تر از بندي پتانسيل رمبندگي شهر كرمان در اعماق پايين

   درجه رمبندگي رسوبات شهر كرمان
شهر كرمان از آناليز آماري يك متغيره كوارترنري 

پديده نند توادانسيته خشك اوليه خاك از ميان تعدادي متغير كه مي

  .بيني را انجام دهدبه خوبي پيش

%� � 2.036 � 10� � ������

عددي كه . هايي كه بايد كنترل گردد، ضريب همبستگي است

هاي با توجه به بازه كهباشد اين آناليز آماري مي

ي و نوروسيس، جماريا(افزايد مي ))2(رابطه 

  .براي مدل رگرسيون

Equation 
R Square 

Exponential .833 164.870

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٧ 

بندي پتانسيل رمبندگي شهر كرمان در اعماق پاييننقشه پهنه  - 6شكل 

درجه رمبندگي رسوبات شهر كرمانتعيين رگرسيون براي 

كوارترنري هاي نهشته رابطه منطقي براي تعيين پتانسيل رمبندگي

SPSS 16.0 دانسيته خشك اوليه خاك از ميان تعدادي متغير كه مي. بهره گرفته شده است

به خوبي پيش  است كهاي رابطه ساده ايجاد يك آناز ند انتخاب شد و هدف 

� ��.�������� 

هايي كه بايد كنترل گردد، ضريب همبستگي استيكي از مهمترين شاخص پس از ساخت يك مدل رگرسيون

R Squaer = 0.8 اين آناليز آماري ميضريب همبستگي  نشان داده شده است

رابطه (بدست آمده ، به اعتبار رابطه )1جدول (بندي پتانسيل رمبندگي 

براي مدل رگرسيون SPSSافزار خروجي نرم -2جدول 

Model Summary and Parameter Estimates 
Model Summary Parameter Estimates

F df1 df2 Sig. Constant

164.870 1 33 .000 2.036E7

شكل                                                  

  

رگرسيون براي  ايجاد رابطه -8

رابطه منطقي براي تعيين پتانسيل رمبندگييك  بدست آوردنجهت 

 SPSS 16.0افزار آماريبه كمك نرم

ند انتخاب شد و هدف رمبندگي را توصيف كن
  

)2( 

 

پس از ساخت يك مدل رگرسيون

 R Squaer = 0.833به عنوان  2در جدول 

بندي پتانسيل رمبندگي نسبتاً بزرگ تقسيم

1387 .(    
  

Parameter Estimates 

Constant b1 

2.036E7 -11.059 
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  .SPSS 16.0افزار تحليل رگرسيون با استفاده از نرم

هاي دستنخورده در حالت بيني پتانسيل رمبندگي مربوط به نمونه

توان نتيجه گرفت كه يهاي تحكيم مضاعف انجام شده بر روي خاك طبيعي و بررسي ساير معيارها م

مناطق جنوب شرقي تا عمق  متري از سطح زمين و در بعضي از

هاي هاي مصرفي از طريق چاهتزريق آب 

جذبي به خاك باعث ايجاد سفره آب زيرزميني معلقي شده كه سطح اين سفره در حال صعود تدريجي است كه ادامه اين روند 

 

جهت ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك شهر كرمان ضمن رعايت ضوابط مربوط 

  . بيني نمايد

توان پتانسيل رمبندگي خاك را باشد مي% 

  

توان به سه عامل سيلتي شهر كرمان، مي

  .درصد رس موجود در خاك

ست ايز طيو مح يمهندس ين شناسيمن زمجش انين همايهشتم
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

٨ 

تحليل رگرسيون با استفاده از نرمحاصل از منحني   -7شكل 

بيني پتانسيل رمبندگي مربوط به نمونهاين رابطه فقط براي پيشنكته قابل توجه اين است كه 

  .رد دارد

  : نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير است

هاي تحكيم مضاعف انجام شده بر روي خاك طبيعي و بررسي ساير معيارها م

متري از سطح زمين و در بعضي از 5تا عمق  غربي و جنوب شرقي خاك شهر كرمان در اغلب نواحي

 .   باشدمتري داراي پتانسيل رمبندگي با درجه متوسط تا شديد مي

 ها،ز گمانهبا توجه به نقشه سطح آب فاضالب تهيه شده بر اساس اطالعات حاصل ا

جذبي به خاك باعث ايجاد سفره آب زيرزميني معلقي شده كه سطح اين سفره در حال صعود تدريجي است كه ادامه اين روند 

 . گرددها و ايجاد نشست و خسارات جبران ناپذير به آنها ميباعث رمبش خاك زير سازه

جهت ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك شهر كرمان ضمن رعايت ضوابط مربوط )) 2(رابطه (رگرسيون  

بيني نمايدتواند با دقت نسبتاً بااليي پتانسيل رمبندگي خاك را پيش

% 60، در مناطق و اعماقي كه درجه اشباع خاك بيشتر از نتايج بدست آمده

  .نظر گرفت در براي هر مقدار سربار بسته به عمق آب زير سطحي، خفيف تا بدون مشكل

سيلتي شهر كرمان، مي -مؤثر بر ميزان رمبندگي خاك رسي مختلف از بين پارامترهاي ژئوتكنيكي

درصد رس موجود در خاك. ميزان رطوبت طبيعي و پ. وزن مخصوص خشك، ب. 

  

نكته قابل توجه اين است كه 

رد داردبرطوبت طبيعي كار
 

  گيري نتيجه -9

نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير است

هاي تحكيم مضاعف انجام شده بر روي خاك طبيعي و بررسي ساير معيارها مبراساس نتايج آزمايش -1

خاك شهر كرمان در اغلب نواحي

متري داراي پتانسيل رمبندگي با درجه متوسط تا شديد مي 10

با توجه به نقشه سطح آب فاضالب تهيه شده بر اساس اطالعات حاصل ا -2

جذبي به خاك باعث ايجاد سفره آب زيرزميني معلقي شده كه سطح اين سفره در حال صعود تدريجي است كه ادامه اين روند 

باعث رمبش خاك زير سازه

 رابطه حاصل از تحليل  -3

تواند با دقت نسبتاً بااليي پتانسيل رمبندگي خاك را پيشبه تحليل رگرسيون مي

نتايج بدست آمده بر اساس -4

براي هر مقدار سربار بسته به عمق آب زير سطحي، خفيف تا بدون مشكل

از بين پارامترهاي ژئوتكنيكي -5

. الف: تأثيرگذاراشاره نمود
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