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(مطالعه موردي دشت المرد)بررسي معيارهاي واگرايي خاك  هاي رسي

3نيا، امير حسين عباس2يوسف اميني،1يئ فواد كيالنه

(ره) خمينيلي اماملالم يار گروه مهندسي عمران، دانشگاه بيناستاد-1

 قزوين،موسسه آموزش عالي پارسياندانشجوي كارشناسي ارشد عمران،-2

 استاديار گروه مهندسي عمران، واحد پرديس، دانشگاه آزاد اسالمي، پرديس-3
kilanehei@eng.ikiu.ac.ir1

Y.amini1028@yahoo.com2

 خالصه
مي، همواره منابع قرضه هيدروليكي خاكيهاي در مطالعات سازه در تماس هاي رسي خاصي هستند كه هاي واگرا، خاكشوند. خاكاز نظر واگرايي بررسي

و با وجود سرعت جريان كم،  ميبا آب و ها با جريان يافتن آب در تركگونه خاكشوند. در اينبه سرعت شسته هاي خاك، ذرات رس در آب معلق گشته

و دقيق خاكفرسايش مي  تقريباًو شيمياييهول پين،دوگانههيدرومتري،هاي آزمايشگاهي نظير كرامبواگرا بدون انجام آزمايشهاي يابند. شناسايي كامل

مي باشد، لذا معموالًها، دليل قطعي بر شناسايي نوع خاك از نظر واگرايي نميغير ممكن است. نتايج هر كدام از آزمايش چند آزمايش توام با يكديگر انجام

و نتيجه كشود دگيري ميلي هاي رسي دشت المرد پتانسيل واگرايي خاك . در اين تحقيقگرددر مورد واگرا بودن يا نبودن خاك با توجه به نتايج آنها تعيين

روو شيميايي هول پين،دوگانه هيدرومتري،كرامبهاي به وسيله انجام آزمايشجنوب استان فارس واقع در  و نتايج حاصل از شهاي مورد بررسي قرار گرفت

و تحليل گرديد. از عدم واگرايي خاكهاي رسي واقع در محدوده مورد مطالعه نشاننتايج آزمايشهاي مختلف تعيين شناسايي خاكهاي واگرا مختلف تجزيه

.باشندمي

 هول، آزمايش كرامب، درصد واگرايي.، آزمايش پيندوگانهي، آزمايش هيدرومترخاكهاي واگراشناسايي كلمات كليدي:

 مقدمه.1
و نيمهكشور ايران در منطقه و توزيع ناموزون جرياناي خشك را در امر استفاده بهينه از آب اي هاي عمدهمحدوديتهاي سطحي، خشك قرار گرفته

ميوجود آورده است. قسمت اعظم اين جريانب و به سوي دريا سرازير گردند. لذا مهار ها قبل از اينكه مورد استفاده قرار گيرد از دسترس خارج شده

آب سيالب و و زيربنها و براي نيل به خودايي محسوهاي جاري از طريق احداث سد، از كارهاي اساسي ايت ويژهكفايي اقتصادي از اهميب شده

مي برخوردار است. هاي رسي در مقابل فرسايش ناشي از آب بسيار مقاوم هستند، اما اكنون به روشني مشخص شده است شد كه خاكدر گذشته تصور

رسكه برخي از گونه و يا جريان سطحي آب هاي رسي در طبيعت وجود دارند كه بسيار فرسايش پذيرند. اين ها هنگامي كه در معرض نشت متمركز

مي گيرند،قرار مي و به سرعت شسته اسها سبب پيشرفتگونه خرابيتحقيق درباره علل اين شوند.به صورت كلوييدي در آن حل شده اسي در هاي

و اجراي سدهاي خاكي،.]10[طراحي سدهاي خاكي شده است  و در طراحي ت خاصي برخوردار است. اصالح خاك واگر از اهميشناسايي، كاربرد

ميدر مطالعات سازه يني خاك هاي واگرا از جمله خاك هاي مشكل آفر شوند.هاي آبي، همواره منابع قرضه ريزدانه از نظر پتانسيل واگرايي بررسي

و سايهستند كه استفاده از آنها تا ر خاكريزها شده است.كنون منجر به ايجاد خرابي هاي زيادي در سدهاي خاكي

ميهاي واگرا با روششناسايي خاك و آزمايشگاهي صورت و دقيق خاكهاي صحرايي هاي واگرا بدون انجام گيرد. شناسايي كامل

مياي براي شناسايي اين خاكهاي ويژهاز آزمايش غير ممكن است بنابراين هاي آزمايشگاهي تقريباًآزمايش ككه شودها استفاده ،رامبآزمايش

از،دوگانهآزمايش هيدرومتري و آزمايش شيميايي ميمتداول ترين آزمايش پين هول هاي چهارگانه نتايج بدست آمده از آزمايش.گرددآنها محسوب

با لذا معموالً باشد،سايي نوع خاك از نظر واگرايي نميدليل قطعي بر شنافوق به تنهايي  مي چند آزمايش توام درو نتيجهشود يكديگر انجام گيري كلي

بهيا نبودن خاك، بودن مورد واگرا  مي بسته و ديدگاه طراح انجام - برداري از سازهمشاهده شده است كه پس از بهرهي نيزموارد گيرد.قضاوت مهندسي

و است.خالف نظريه ثابت شده هاي مذكور، و مدتپديده واگرايي اولين بار حدود صد سال پيش مورد توجه كشاورزان قرار گرفت ها براي كشاورزان
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پديده واگرايي را يكي از عوامل١، ميدلتون1920نخستين بار در سال مطرح بوده است. اند،دانشمنداني كه خاك را از ديدگاه كشاورزي مي نگريسته

و باال بودن درصد امالح سديم را در خاكموثر در فرسايش خاك هاي ريزدان ]1[ هاي واگرا يكي از مهمترين ويژگي هاي آنها دانست.ه معرفي كرد

در سال.]9[ هاي واگرا بوده استشدن خاكتعدادي از سدهاي خاكي در اثر شسته تخريباهميت يافتن اين پديده در مهندسي عمران به علت

و ايكيسان 1965 در)،SAR(پديده رگاب را در سدهاي خاكي كوتاه با در نظر گرفتن اثر نوع خاك، نسبت جذب سديم2وود ميزان امالح آب موجود

و انجام آزمايش هاي خود به هاي سدهاي تخريب شده بر اثر اين پديده، مورد بررسي قرار دادند. آنها در بررسيهايي از خاكهايي بر روي نمونهخاك

و شكاف آنها، ذرات خاك در آب حل گرديده اين نتيجه رس و ضمن جريان آب در درز يدند كه سدهاي خاكي مورد مطالعه، از رس واگرا ساخته شده

داند. اين دو محقق توصيه كردنده اند كه بهتر است اين گونه خاكو شسته شده 3آروالناندن 1975در سال.]2[ر سمت رطوبت بهينه متراكم شوندها

ر آبدستگاهي و و عرضه كرد. وي به كمك اين دستگاه شستگي هاي سطحي ناشي از آن در خاكا جهت ارزيابي پديده واگرايي هاي رسي طراحي

و نشان داد كه با كه استوانه چرخان نام گرفت تنش هاي برشي الزم را براي جدا سازي ذرات خاك از سطح آن بر اثر جريان آب اندازه گيري نمود

ج و درز خاك، از ميزان تنش ذب سديمافزايش نسبت هاي برشي الزم براي شروع آبشستگيو يا با كاهش ميزان امالح در آب منفذي موجود در خلل

ههاي آروالناندن برررسيشود. نتايج آزمايشكاسته مي و به كمك استوانه چرخان بررسي كمي آبشستگي و تكميل كرد اي سطحي هاي قبلي را تاييد

شد بهتر از گذشته هاي پذيري خاكگيري مستقيم فرسايشنيز آزمايشي ديگري را به منظور اندازه4شرارد 1976پس از آروالناندن، در سال.]3[ ميسر

و در حال حاضر، اين ريزدانه ابداع نمود. آزمايش مذكور به نام آزمايش پين هول معروف گرديده، تاكنون در بسياري از پروژه ها استفاده شده است

و در عين حال، متداول و ساخت سازهآزمايش معتبرترين وترين آزمايش مورد استفاده در طراحي و به يژه سدهاي خاكي به شمار مي هاي هيدروليكي

.]4[ رود

و آزمايشهاي انجام شده.2  مشخصات منطقه مورد مطالعه

 مشخصات مصالح.2-1

در نمونه و كه به منظور المردبرحفر شده در سايت صنايع انرژي هايگمانهپژوهش حاضر از هاي مورد آزمايش  هاياحداث سازهمطالعه، طراحي

و از نقاط7/5تا9/0 هاي مورد آزمايش از اعماق . الزم به ذكر است كه نمونهشده است برداشت باشد،ميسايت مذكور سيالبو مهار كنترل متر

شد1مختلف منطقه مورد مطالعه،( شكل  ا) اخذ و ساير آزمايش براي انجام آزمايش به مقدار كافي. از هر نمونه خاكسته هاي كالسيك هاي واگرايي

( غالب نمونه آزمايشگاه انتقال داده شد.ژئوتكنيك به   ) بود.CLهاي مورد آزمايش، خاك رس با خاصيت خميري كم

 ها بر اساس مختصات مكاني گيري موقعيت نمونه-1شكل

1 Middelton  
2 Wood and Aitchision 
3 Arulanandan 
4 sherard 
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 برنامه مطالعات آزمايشگاهي.2-2

و طبقه هاي پايه همچون درصد رطوبت، حدود اتربرگ، چگالي دانه در بخش مطالعات آزمايشگاهي ابتدا آزمايش و سپس آزمايش بندي خاك ها هاي ها

و آزمايش دوگانه، پين هاي كرامب، هيدرومتري مهم تعيين پتانسيل واگرايي خاك شامل آزمايش ا هول ها درصد در تمام نمونه نجام شد.هاي شيميايي

بندي خاك، طبقه] [ASTM D854ها براساس، چگالي دانه] [ASTM D4318، حدود اتربرگ براساس] [ASTM D2216رطوبت براساس 

كرامب براساس،] [ASTM D4221 دوگانه براساس هاي واگرايي شامل آزمايش هيدرومتريو در ادامه آزمايش] [ASTM D3282 براساس

ASTM D6572] [هول براساس، آزمايش پينASTM D4647] [و آزمايش شيميايي بر اساسASTM D5907] [انجام گرديد.

 دوگانه آزمايش هيدرومتري.2-3

و ماده شيميايي پراكنده ساز، تعيين در اين آزمايش، ابتدا دانه بندي خاك به روش استاندارد آزمايش هيدرومتري، يعني با استفاده از همزن مكانيكي

مامي و و سپس روي نمونه ديگري از همان خاك، آزمايش هيدرومتري ديگري بدون استفاده از همزن مكانيكي ميگردد ده شيميايي پراكنده ساز انجام

و پس از رسم منحني دانه بندي و سپس درص5، درصد ذرات كوچكتر از شود (ميكرون در هر در آزمايش تعيين ) كه برابر1د واگرايي مطابق با رابطه

آ5نسبت درصد كوچكتر از  ]5زمايش اول است، محاسبه مي گردد.[ميكرون در آزمايش دوم به درصد همين ذرات در

)1(A/B*100 درصد واگرايي در آزمايش هيدرومتري مضاعف = 
و همزن 0,005، درصد وزني ذرات به قطر كمتر ازBكه در رابطه فوق ميليمتر در آزمايش هيدرومتري با استفاده از ماده پراكنده ساز

پرميليمتر در آزمايش هيدرو 0,005، درصد وزني ذرات به قطر كمتر ازAباشد؛ مكانيكي مي و بدون استفاده از ماده و متري با آب مقطر اكنده ساز

 باشد.همزن مكانيكي قوي مي

]6توصيه سازمان حفاظت خاك آمريكا[ طبقه بندي خاك ها مطابق-1جدول
درصد واگراييپتانسيل واگرايي خاك

≥10واگراغير

10–30متوسط واگرا

≤30واگرا

%4تر از داراي نشانه خميري بزرگهاي اين آزمايش فقط براي خاك ]5ميكرون كاربرد دارد.[5تر از ذرات كوچك12و بيش از

 آزمايش كرامب.2-4

و به نام آزما 1967نخستين بار در سال1آزمايش كلوخه خاكي كرامب و سپس در آمريكا مورد استفاده قرار گرفت يش امرسون نيز مشهور در استراليا

] مي] در اين8است. (به قطر آزمايش بسيار ساده كه ميليمتر) در داخل ظرفي9تا6توان به راحتي آن را در محل انجام داد، ابتدا تكه كوچكي از خاك

از 150حاوي  و تشكيل محلول كلوييدي مورد بررسي10تا5سانتي متر مكعب آب مقطر انداخته مي شود. پس دقيقه، ميزان جدا شدن ذرات از نمونه

 مي گيرد. قرار

 هول آزمايش پين.2-5
و همكارانش در سال2آزمايش پين هولهمانگونه كه قبالً نيز ذكر شد، و نتايج آن را در طي مقاله 1973را شرارد ارائه 1976اي در سال ابداع كردند

مي هاي ريزدانه مستقيماًنمودند. در اين آزمايش ميزان واگرايي خاك ميگردد، اندازهبا عبور آب از داخل سوراخي كه در نمونه خاك ايجاد -گيري

و كيفي براي اندازه ين آزمايش ارائه دهندها.]1[ شود و فرسايشروشي مستقيم هاي رسي، توسط عبور پذيري كلوييدي خاكگيري پتانسيل واگرايي

 
1 Crumb Test 
2 Pinhole Test 
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در تعيين پتانسيل واگرايي مذكور، روشA روش بسيارش حاضر با توجه به كاربرددر پژوه آب از سوراخ كوچك ايجاد شده در ميان نمونه است.

 ارائه شده است.Aبه روش ASTM D 4647هول بر اساس استاندارد خالصه معيارهاي آزمايش پين2استفاده شد. در جدول 

]ASTM D4647 ]1 هول بر اساس استاندارد معيارهاي آزمايش پين-2جدول

)minزمان انجام آزمايش()mmبارآبي( واگراييبندي تقسيم
نرخ نهايي جريان در

)ml/sنمونه(

قطر سوراخميزان كدر بودن آب

)mmبعدآزمايش(از باالاز كنار

D15051-4/10/2خيلي تيرهتيره>

D250101-4/15/1تيرهمتوسط تيره>

ND450101-8/05/1متوسط تيرهتقريبا تيره>

ND318057/2-4/15/1تقريبا تيرهتقريبا>

38052/3-8/1

ND2102053/0>5/1تقريباتميز<

ND1102053/0<1كامال تميزكامال تميز

و هولدستگاه آزمايش پين  ارائه شده است.3و2 در شكلن به ترتيبآانجام يات جزئمورد استفاده در اين تحقيق

.Error! No text of specified style in document شكل هولدستگاه آزمايش پين-2
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هول جزييات مراحل انجام آزمايش پين-3شكل  

 هاي شيميايي آزمايش.2-6

ها بنا نهاده شده است. در آزمايش شيميايي با وجود آن كه درصد هاي شيمياي بر اساس تاثير يون سديم به عنوان عامل اصلي در واگرايي خاك آزمايش

مي هاي دست هاي مورد آزمايش نمونه نخورده است، اما نمونه رطوبت اوليه همان رطوبت حالت دست نم خورده محسوب ها ونهشود. براي آماده سازي

و رطوبت آن با آب مقطر به حد رواني رسانده مي هاي ساعت نگهداري شده تا بين نمك24شود. خمير حاصل خاك رس با رطوبت طبيعي تهيه شده

و كاتيون و استفاده از يك صافي حدود موجود در آب منفذي آب سانتي متر مكعب25تا10هاي موجود در خاك تعادل برقرار شود. با ايجاد خال از

مي،شود. آب منفذي اخذ شده از نمونه منفذي خمير حاصله برداشته مي در شود. در نهايت غلظت مهمترين كاتيون عصاره اشباع ناميده هاي موجود

) و منيزيم(+Ca)، كلسيم(+k)، پتاسيم(+Naخاك شامل سديم (Mg+و بر اساس آن نسبت جذب سديم يا ، مجموع كل امالح SAR) تعيين شده

و ميزان درصد سديم يا TDSموجود يا ،PSمي ]7[و]6[ آيد. بدست

)2(��� � ��
��	
��



)3(
�� � ��

�� ��� � �� � �

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

6

]7[ هاي شيميايي شراردنمودار ميزان واگرايي با استفاده ار نتايج آزمايش-4شكل

و بحث.3  نتايج

به بخش ابتدا هركدام از آزمايشاين در و پتانسيل واگرايي آنها براساس معيارهاي ها د. الزم به ذكر است گردنميموجود تعيين صورت مجزا بررسي

و تمام تعيين درجه نهايي پتانسيل وگونه كه در بخش . همچنين هماناستكيفي مطالعات قبلي، به صورتيواگرايي در متون مهندسي در قبل

(1( هاي شمارهولجد و درذكر)4(شماره شكلو)2) و آزمايش هول، هيدرومتري هاي پين آزمايش شد، به هاي دوگانه شيميايي كه در ابتدا نتايج

به صورت كمي هستند، در نهايت با مي توجه به محدوده پارامترهاي به دست آمده، پتانسيل واگرايي از چنانچه.شود صورت كيفي تعيين در هركدام

هاي كرامب همچنين در صورتي كه در آزمايش. هول نمونه واگرا تشخيص داده شد، خاك واگرا است پينو دوگانه هاي كرامب، هيدرومتري آزمايش

 هول نمونه واگرا اگر در آزمايش پين.سنجي شود هول صحت پين دوگانه نمونه غير واگرا تشخيص داده شد، الزم است با آزمايشو هيدرومتري

هول مبناي اصلي پين . بنابراين همچون مطالعات قبلي، نتايج آزمايشخواهد بودغير واگرا اين صورت نمونهدر غير،تشخيص داده شد، نمونه واگرا است

شده به آن پرداخته به صورت جامعكمترو در مطالعات قبلي مد نظر قرار گرفتهدر پژوهش حاضر كه دو نكته مهم . در ادامه تعيين درجه واگرايي است

مياس  گردد:ت، اشاره

و هيدرومتري بر اعتبارسنجي آزمايش عالوه.1 در دوگانه، مطالعه تأثير دستخوردگي بر نتايج آزمايش پين هاي كرامب  هول

با خاك و درجه واگرايي كم انجام شد. اما  نخورده براي آزمايش هاي دست توجه به عدم امكان اخذ نمونه هاي با خواص خميري

و در نهايتآنخورده هول، نتايج آن با نتايج نمونه دست پين  تأثير دستخوردگي در آزمايش پين زمايش كرامب عتبارسنجي شده

.هول مشخص شده است

كه تعيين شد. اما با توجه به كاستي براساس معيارهاي شيميايي موجود، درجه واگرايي نمونه.2 آن مقبول هاي معيارهاي شيميايي ترين

((معيار شيميايي شرارد  و به صورت خاص نتايج تعيين ايشست، نتايج آزما))2شكل پتانسيل واگرايي بر اساس معيار هاي شيميايي

و استفاده از آن در خاكهاي با خواص هاي شرارد با ديگر نتايج آزمايش و درجه واگرايي كم، واگرايي مقايسه شد خميري

.اعتبارسنجي گرديد

(هول پين دوگانه،كرامب، هاي هيدرومتري نتايج حاصل از آزمايش مي ) ارائه شده است.3و شيميايي در جدول كه اين نتايج نشان دهد

و ميزان نمك دوگانه، كرامب، پين هاي هيدرومتري هماهنگي خوبي بين نتايج آزمايش به هول و طور كلي نشان هاي موجود در آب منفذي وجود دارد

دوگانه زياد باشد، اين هاي مورد آزمايش هيدرومتري كه اگر تعداد نمونه دوگانه قابل اطمينان است. به نظر مي رسددهد كه آزمايش هيدرومتري مي

ميآزمايش قادر به شناسايي خاك  باشد. هاي واگرا
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 واگرايي انجام شده براي تعيين پتانسيل نتايج آزمايش هاي مقايسه-3جدول

Borehole Depth (m) 
دوگانه هيدرومتري هول پين كرامب   شيميايي 

Dispersive Percent 
(%) Quality Water Classification Of 

Clay Soils 
Classification Of 
Clay Soils 

BH 2 7/2–5/2 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 2 2/3–0/3  غيرواگرا ND2 بدون واكنش 45

BH 2 5/3–2/3 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 2 7/3–5/3 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 2 0/5–8/4 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 2 2/5–0/5 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 2 7/5–5/5 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 4 6/3–3/3 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 7 1/1-9/0 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 7 5/1–3/1 0  ND2 بدون واكنش
 غيرواگرا

BH 8 5/1 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 8 0/2–8/1  غيرواگرا ND1 بدون واكنش 16

BH 9 5/1 7  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 9 8/4–6/4 0  غيرواگرا ND2 بدون واكنش

BH 10 3/3–0/3 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش

BH 10 2/5–0/5 0  غيرواگرا ND1 بدون واكنش
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 گيري نتيجه.4

برهاي رسي پتانسيل واگرايي خاكدر پژوهش حاضر هاي كرامب، المرد واقع در جنوب استان فارس به وسيله انجام آزمايش سايت صنايع انرژي

و نتايج حاصل از روشهاي مختلفو شيميايي هول دوگانه، پين هيدرومتري  و تحليل مورد بررسي به مهم. قرار گرفتتجزيه ترين نتايج پژوهش حاضر

 شرح ذيل هستند:

و پتانسيل واگرايي كم موجب كاهش پتانسيل واگرايي خاك خوردگي در خاك دست-1 و ها در آزمايش هاي با خواص خميري هاي كرامب

مي پين  گردد. هول

بو هول حالت واقعي تراوش آب در ترك آزمايش پين-2 دردر ساختار خاك را هم و هم مي طول عمر سازه عد از ساخت كند، اما بهتر مدل

د.شومي هاي دست خورده موجب افزايش خطا در تعيين پتانسيل واگرايي استفاده از نمونه

ميهاي دستهول نتايج نمونهدر آزمايش پين-3  باشندنخورده نماينده پتانسيل واگرايي واقعي خاك محل

آز معيارهاي ارائه شده در تعيين واگرايي خاك-4 با دوگانه در خاك مايش هيدرومتريها در كمهاي و خواص خميري ، پتانسيل واگرايي

 دهد. پتانسيل واگرايي را كمتر از حالت واقعي نشان مي

مي-5 و يا به عبارت ديگر دهد كه استفاده از معيار شيميايي شرارد بدون رعايت توصيه شرارد در مورد رطوبت عصاره نتايج فوق نشان گيري

مي گيري در رطوبت عصارهانجام  و بعضا گمراه هاي نامعين هاي لذا بايد در انجام آزمايش اي منجر شود. كننده تواند به نتايج متفاوت

و نيز شرايط نگهداري عصاره استخراج گيري، نحوه عصاره شيميايي، مالحظات مربوط به شرايط نگهداري خاك، رطوبت عصاره گيري

و مطابق با استانداردهاي توصيه شده، رعايت شود. صورت كامال يكنواخت شده به

مي-6  باشند.نتايج آزمايشهاي مختلف تعيين شناسايي خاكهاي واگرا حاكي از عدم واگرايي خاكهاي رسي واقع در محدوده مورد مطالعه

 قدرداني.5

و انجام شده استضر در آزمايشگاه مركزي مهندسين مشاور صحرا كاوحا پژوهشانجام مطالعات آزمايشگاهي . بدين وسيله از همكاري مسئولين

و كارشناسان محترم سايت صنايع انرژي بر المردكارشناسان محترم شركت  و همچنين مجري و قدردانيصميمانه مذكور . گرددمي تشكر
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