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  :چكيده
ي  شوند كه با توجه به ماده يافت مي شدگي در آب با قابليت حلهاي متنوعي از خاك و سنگ  در طبيعت گونه
، حل شدن اين مواد معدني در معرض آب با ايجاد نشست، نشت. گردند بندي مي در آنها تقسيم معدني موجود

ها،  القوه براي كاهش ظرفيت باربري پيخطري ب ،هاي آبي حفرات و خوردگي و فرسايش سازه توليد، تورم
با تمركز بر روي يكي از گردد كه  سعي ميدر اين مقاله  .باشد هاي مخرب و در نهايت گسيختگي سازه مي نشست
  كه شامل سنگ - )دار هاي حاوي تركيبات سولفات ها و سنگ خاك( ترين اين تركيبات موجود در طبيعت عمده
تشريح معدني،  محتوايمعرفي به  اجماليدر يك بررسي  - باشند مي) CaSO4( 2و انيدريت) CaSO4.2H2O( 1گچ

سپس با توجه به اينكه در . پراكندگي جغرافيايي آنها پرداخته شود و در مجاورت آب و خصوصياترفتار نسبي 
به بررسي باشيم،  مييا مصالح خاكريزي هاي آبي  اغلب موارد ناگزير از مواجهه با اين تركيبات در بستر سازه

 پرداختهمختلف در خصوص انتخاب خاك حاوي اين تركيبات  مراجع و استانداردهايمعيارهاي مطرح شده در 
مطروحه در  مطالبو چيدمان رويكرد  .شودآورده  مطرح شده نيز مختصراًبهسازي  راهكارهايشده و برخي از 

مند در هنگام  تي و مناسب براي بررسي نظامي موردي، بلكه ايجاد بستري مقدما نه انجام يك مطالعهاين مقاله 
 .باشد هاي آتي مي بروز شرايط مشابه در پروژه

 بهسازي -هاي گچي خاك -دار خاك سولفات - شونده حل  خاك -دار خاك مسئله: هاي كليدي واژه
  
  مقدمه -  1

 اين .است همراه مشكالتي با آنها روي بر مختلف هاي سازه احداث كه روبرو شويم هايي خاك با است ممكن طبيعت در
بيني نشده در بسياري از موارد  دهند كه اين رفتار پيش رفتاري غيرقابل انتظار تحت شرايط خاص از خود بروز مي ها خاك

  .]1[ شوند مي شناخته 3دار مسئله هاي خاك عنوان تحت ها اين خاك است؛ فلذاساز  مشكل

                                                 
  كوثر جهان دانشجوي دكتري ژئوتكنيك، كارشناس ارشد فني، شركت -1
  مهندس عمران، مدير پروژه، شركت مهندسين مشاور تماوان -2

1 Gypsiferous 
2 Anhydrite 
3 Problematic Soils 
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 تخريب باعث توانند مي شدگي و حل زيادفرسايش  ،، ايجاد حفراتستنش، تورم علت بهمعرض آب در  دار هاي مسئله خاك
توان  مي ها خاك گونه اين از مثال به عنوان. ناميد نيز آب مقابل در حساس هاي خاكآنها را  توان مي  بنابراين شوند ها سازه
  ].2[ برد نام را 7پذير انحالل هاي و خاك 6رمبنده هاي خاك  ،5واگرا هاي ، خاك4شونده متورم هاي خاك

آورند امري  هاي آبي به وجود مي دار و مشكالتي كه در هنگام اجراي طرح لهئهاي مس شناسايي خصوصيات خاك بنابراين
هاي  هاي احتمالي به سازه راهكارهايي جهت پايدارسازي و اعمال تمهيداتي كه خسارت ي ارائه و بودهناپذير  ضروري و اجتناب

  .باشد ضروري ميمري اآبي را به حداقل برساند 
  

  
  ]3[در منطقه اترك شمايي از ناپايداري خاك   )1 شكل

  
  دار در خاك تركيبات سولفات - 2

هاي حاوي  ها و سنگ ترين اين تركيبات موجود در طبيعت، خاك يكي از عمدهپذير،  هاي انحالل با تمركز بر روي خاك
  .باشند اوي گچ و انيدريت ميهاي ح كه عمدتاً نيز شامل سنگاست دار  تركيبات سولفات

اين . اند ميليون هكتار از سطح زمين را اشغال نموده 85هاي حاوي تركيبات گچي سطحي گسترده و در حدود  خاك
از سولفات كلسيم  غني كه منابع ساالنه بارندگي متر ميلي 400 كمتر از با نيمه خشك خشك و مناطق درتركيبات عمدتاً 

در رسوبات بوده و شناسي  هاي زمين دوره 8هاي گچي خاك مربوط به رسوبات كواترنري توده .دشون ميوجود دارند، يافت 
هاي سخت و با ضخامت بيش از يك متر و رنگ متمايل به زرد  هاي مولوين و پليوسن تجمع گچ به صورت پوسته دوره
  .باشند مي

                                                 
4 Expansive Soils 
5 Dispersive Soils 
6 Collapsible Soils 
7 Soluble Soils 
8 Quaternary 
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باشند، منجر به تشكيل و تمركز گچ  سولفاتي مي- متر كه داراي طبيعت نمكي كلريد 5هاي زيرزميني با عمق كمتر از  آب
اين پديده زماني اتفاق . ي زماني كوتاه به وقوع بپيوندد شونده ممكن است در يك بازه هاي حل شده و تجمع و تمركز گچ و نمك

  .افتد كه تبخير آب به سرعت انجام پذيرد مي
الخصوص در محورهاي  اند؛ علي زمين گسترده شدههاي حاوي تركيبات گچي در مناطق متاثر از حركات تكتونيكي  خاك

نيز بيشترين تمركز گچ  .زيرزميني كه محور قائم بر جهت جريان طبيعي آب دارند گنبدهايها و  ها، گسل ها و ناوديس تاقديس
هاي  اليهتر،  جوانهاي  هاي با تجمع گچ در اليه در خاك .باشد ميها  هاي فرسايش يافته و رسوبات شيب ها، دماغه ي تراس  در لبه
هاي گچي و نيز  شونده در اليه هاي حل تجمع نمكهاي گچي قديمي،  هاي گچي قرار داشته ولي در اليه شده بر روي اليه نمكي
گذاري بوده و به سن رسوبات  فرم گچ به شدت تابعي از شرايط ترموديناميكي رسوب .شود تر نيز يافت مي عمق هاي كم اليه

  ].4[ باشد هاي قديمي آن مشكل مي ز فرمهاي گچي جوان ا ا در برخي مواقع تشخيص اليهفلذ. ارتباطي ندارد
  
  هاي گچ در خاك فرم - 3

شوندگي  ميزان حل. باشند مي) CaSO4. 2H2O(دار  شونده با تركيب سولفات كلسيم آب تركيبات گچي نوعي نمك حل
محققان بيان . باشند رجه سلسيوس و فشار يك اتمسفر ميد 25متر مكعب آب مقطر با حرارت  گرم در دسي 6/2اين تركيبات 

شدگي در دماي بين  بيشترين ميزان حل. ها در محلول دارد شوندگي گچ متاثر از ميزان حضور ساير نمك دارند كه ميزان حل مي
هاي حاوي  نمك .باشد متر مكعب مي گرم در دسي 2.2ي سلسيوس اتفاق افتاده و اين ميزان همواره بيش از  درجه 50تا  35
ها اين  كه ساير نمك شدگي گچ را در آب كاهش داده در حالي كربنات كلسيم و سولفات سديم ميزان حل هاي مشترك، بي يون

  ].4[ دهند ميزان را افزايش مي
 ي سانتيگراد درجه 40فرآيند از دست دادن آب از . تبديل شود) CaSO4(تواند از طريق حرارت دادن به انيدريت  گچ مي

هاي باالتر  در درجه حرارت. شود مي) 9تبازاني(دار  آب درجه تبديل به تركيب نيمه 90تا  70شده و در درجه حرارت بين  عشرو
سنگ گچ  .مول در هر مول خود رطوبت خواهد داشت 01/0گراد، نمك هنوز هم در حدود  ي سانتي درجه 200و حتي  100از 

 .ي جذب آب توسط انيدريت هاي آبي و يا بوسيله ستاليزه شدن محلولاز طريق كري: گردد به دو صورت تشكيل مي
  
  هاي حاوي گچ در نقاط مختلف جهان توزيع خاك -4

ي گستردگي و حد و مرزهاي  خالصه شده براي برآورد نحوهدر دسترس موجود و هاي جهان بهترين مرجع  ي خاك نقشه
هاي گچي عمدتاً  گردد كه خاك ارهاي محققين مشخص ميبا بررسي نتايج و آم. هاي گچي در جهان است توزيع خاك

  ].4[ پوشانند را ميدرصد  8هاي نسبتاً مسطح با تپه ماهورهاي با شيب كمتر از  سرزمين
  

  ]4[ هاي گچي بر اساس مناطق جغرافيايي توزيع خاك) 1جدول 

هاي گچي خاك آسياي  آفريقا 
 جنوبي

آسياي 
آمريكاي  اروپا مركزي

 شمالي
 جمع

 km2( 35.774 12.862 16.616 230 78 65.560(شغال سطح ا
)%(درصد از مجموع  54.6 19.6 25.3 0.4 0.1 100 

  

                                                 
9 Bassanite 
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  هاي گچي خاك خصوصيات - 5
گچ معموالً پيش . باشد گير مي هاي گچي كاري بسيار سخت و وقت خاكبندي  دانهتوزيع تعيين استاندارد  :بندي توزيع دانه

ي آب مقطر، استخراج از طريق محلول اگزاالت آمونيوم و يا هر محلول  طريق شستشو بوسيلهاز  -ي خاك  از بررسي و تجزيه
از آنجا كه گچ تاثيرات قابل توجهي بر روي . گردد ي خاك خارج مي از نمونه -تر از آب مقطر است كلريدي كه گچ در آن محلول

ي خاك انجام  داخل نمونهاستخراج آن از بدون  گچبندي  شود كه توزيع دانه خصوصيات فيزيكي خاك دارد، ترجيح داده مي
هاي گچي بدون استخراج درصد گچ توسط محققين  هاي پايدار از خاك هايي براي تهيه سوسپانسوين در اين راستا، روش. پذيرد

هاي  دي خاكبن بخشي براي تعيين توزيع دانه با اين وجود، در حال حاضر هيچ روش كامالً رضايت. تدوين و ابداع گرديده است
  ].4[ باشد رصد گچ از خاك مورد نياز ميگچي وجود نداشته و ابداع يك روش قابل اطمينان بدون خارج نمودن د

بندي ضعيفي بوده و ذرات  هاي آن، داراي دانه هاي گچي به علت نيروهاي چسبندگي ضعيف بين دانه ذرات خاك :ساختار
هاي گچي  به همين دليل، خوردگي و فرسايش خاك. هاي كاتيون ندارند گونه ظرفيت آزادي براي تبادل يون گچ نيز هيچ

 35تا  10هاي با درصد گچ بين  دهد كه خاك نتايج تحقيقات محققين نشان مي. تواند بسيار جدي و قابل مالحظه باشد مي
ها براي ساخت  گونه خاك اين. درصد نفوذپذير بوده، پايداري ساختاري ضعيفي داشته و ظرفيت نگاهداشت رطوبت پاييني دارند

باعث انهدام و  ي خاك هاي آبياري خطرناك بوده و حفرات بزرگ ايجاد شده در اثر جدا شدن مكانيكي ذرات ريزدانه كانال
  ].4[ گردند هاي آبياري مي رابي كانالخ

هاي  پوسته هاي گچي معموالً متوسط تا سريع است مگر در سرعت جريان داخلي آب در غالب خاك :آب -روابط خاك 
هاي گچي آبياري  عالوه بر اين موضوع، زماني كه خاك. گردد سخت گچي كه مانع از حركت آب در راستاي قائم و عمق مي

گذاري و پر كردن حفرات  نمايند و در برخي موارد پس از رسوب گردند گچ شسته شده و همراه با جريان آب حركت مي مي
  .شود ن موضوع باعث كاهش گذردهي هيدروليكي ميدهند كه اي ي را تشكيل مي ا خاك اليه
. باشند هاي مختلف مي هاي گچي حاوي كربنات كلسيم در مقادير و فرم اكثريت خاك :كنش گچ و كربنات كلسيم برهم

حضور اين دو در خاك مستقل از يكديگر نبوده و مشاهده شده كه در صورت كاهش سطح يكي در خاك، ديگري با افزايش 
ي فرات در سوريه، زماني كه فرم  ي رودخانه براي حوزه) Boyadgiev,1974(يكي از روابطي كه توسط محققين . اشدب روبرو مي

  :]4[ ي زير است باشند، ارائه شده است به صورت رابطه كربنات كلسيم و گچ به صورت نرم مي

281/1 - 100 = درصد گچ  )1(  CaCO3 )درصد(  

  
  مشكالت و مسائل -6

هاي متعدد  گزارشخشك جهان،  ي حجم كارهاي عمراني در مناطق خشك و نيمه ير، به دليل توسعههاي اخ در سال
هاي گچي كه گاهاً نيز  اليه .اند دار بنا شده هاي رسي گچ شود كه غالباً نيز بر روي خاك ها دريافت مي خرابي و تغيير شكل سازه

كه  اند، در حالي  آبي نيز يافت شده يو ساير بناها ها، منابع قرضهآنهاي  گاه در محل پي سدها و تكيهباشند،  حاوي آنيدريت مي
  ].5[ اند اين مواد معدني كمتر مورد توجه و تحقيق قرار گرفتههاي مهندسي الزم براي مواجهه با  حل راه

هاي تازه  نالدر اسپانيا و به دليل تخريب كا 1927هاي بنا شده بر روي بسترهاي گچي، اولين بار در سال  مشكالت سازه
ي فوقاني نشست كرده و در برخي مناطق تخريب شده و يا الينينگ  ها، سازه در بسياري از قسمت. تاسيس به وقوع پيوست

فرانسيس، تلفات شديد آب از مخازن  شكست سد سنتبا به وقوع پيوستن داد،  رخ  به دنبال اين. كانال تغيير شكل داده بود
ميليان و ردراك،  شستگي در پي سدهاي هوندو، مكسي ها و حفرات ناشي از آب ، ايجاد تونلسدهاي اوكالهاما و نيومكزيكو

در برخورد با اغلب  1927ي فرات و موارد متعدد خرابي ديگر باعث شد تا بعد از سال  ر حوزهتخريب كانال سهالبيه د
  ].6[ دوو يا از اجراي پروژه خودداري ش هرديدهايي كه در مناطق گچي واقع شده بودند، يا اقدام به تعويض محل طرح گ پروژه
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گچي حاوي تركيبات خاكي و سنگي هاي آبي مختلف بر روي بسترهاي  اصوالً مهندسين عمران در زمان ساخت سازه
  :]7[ باشند با دو دسته از مشكالت مواجه مي دار سولفات

  ها بر روي بتن دگي سولفاتناثرات خور -6-1
) باشد دار مي كه ناشي از تماس آب با بسترهاي گچي سولفات(با سولفات محلول در آب اكسيد كلسيم آزاد در بتن 

  .گردد پاشيدگي آن مي بتن و از هم آماسدهند كه تركيب اخير باعث  آلومينيوم تشكيل مي -واكنش داده و سولفات كلسيم 
ي  رابطهها مطالعه نموده و  ازهس  ي خوردگي بتن محققين ارتباط ميان ميزان سولفات موجود در خاك را با درجه

SO4(زماني كه سولفات قابل حل در خاك . اند همبستگي ميان آنها را بدست آورده
) درصد وزني 1/0( ppm 1000بيش از ) -2

براي رسيدن به چنين . گردد اين خطر جدي مي) درصد ppm 7000 )7/0باشد احتمال بروز خطر خوردگي آغاز شده و باالتر از 
شوندگي گچ در آب  گرم در ليتر باشد و از آنجا كه قابليت حل 2/12تا  7/1ايد ميزان گچ محلول در آب در حدود مقاديري ب

هاي گچي حتي در صورت در دسترس بودن  گرم در ليتر است، واضح است كه سولفات موجود در خاك 6/2تنها در حدود 
اين   تنها در صورتي. باشند ل جدي خوردگي بتن برخوردار ميگچ نيز از اهميت پاييني در تبديل شدن به يك عام غنيمنابع 

  .هاي نواحي ساحلي سولفات سديم و منيزيم محلول نيز وجود داشته باشند تواند جدي شود كه مانند خاك خوردگي مي
  شدن تركيبات گچي در آب هاي ناشي از حل تغيير شكل - 6-2

شامل سنگ بستر گچي يا رسوبات حاوي گچ باشد، تراوش و عبور                        شود  ي آبي بر روي آن ساخته مي اگر بستري كه سازه
  .شود ها و حفرات موجود در بستر باعث بروز مشكالت جدي مي از ميان درزه

  

  
  ]8[ )هاي زمين  در اثر انحالل اليه( گودال فروريزشيتشكيل حفرات و ايجاد ي  نحوهشكل شماتيك  )2شكل 

  
ها است كه ميزان مناسب بودن آنها را به عنوان پي و ساختگاه  در حقيقت اين ليتولوژي سنگهاي گچي،  در مورد سنگ

اي، بلوري يا نامنظم، هوازده يا سالم، حاوي  اي يا توده توانند داراي ساختار اليه ها مي اين سنگ. سازد هاي آبي مشخص مي سازه
هاي آبي  دار به عنوان پي براي سازه هاي آب دار و يا حاوي اليه گ بستر درزهسن .هاي مارن و درزه و ترك باشند يا فاقد اليه
اين حفرات  ،ها نفوذ كرده و با حل شدن گچ در آب هاي اين سنگ باشند زيرا آب در اثر تراوش به درزه و ترك مناسب نمي

  .ن خواهد رفتي آبي سست شده و امكان تخريب آ در نتيجه، زيرساخت سازه. شوند تر مي بزرگ و بزرگ
هايي معموالً  در چنين نهشته. تواند باعث بروز خطر گردد ها و رسوبات آبرفتي گچي نيز به عنوان پي مي بكارگيري نهشته

در چنين حالتي، در اثر حل . گردد ي ذرات را بازي كرده و باعث پايداري و چسبندگي سازند مي ي چسباننده گچ نقش ماده
ي آبي  تگي و خرابي سازهز گچ، بستر پايداري و چسبندگي خود را از دست داده و باعث گسيخشدن حتي مقادير بسيار ناچي

  .]7[ گردد مي
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  ]7[ خرابي كانال آبياري واقع بر خاك گچي، عربستان سعودي )3شكل 

  
  مكانيسم حل شدن -7

بايد روشي براي كمي نمودن هاي مناسب بهسازي، ابتدا  و رسيدن به روش انحاللتر خطر ناشي از  براي ارزيابي دقيق
ي داراي  ي اين اصل استوار است كه هر ماده خاك در آب بر پايه انحاللبرآورد حالت و نرخ . پارامترهاي مذكور تدوين نمود

ي با حالت و نرخ ثابت و نرخ جريان آب عبوري مشخص،) سطح در معرض عبور جريان آب(، با سطح آزاد تركيب شيميايي معين
به . باشد ي معدني براي ارزيابي وضعيت انحالل آن كافي مي ي تركيب شيميايي ماده بنابراين معادله. اهد شددر آب حل خو

نرخ  12و يا ساتين اسپار 11، آالباستين10هاي مختلف سلنيت با فرم) CaSO4.2H2O(عنوان مثال در مورد تركيبات شيميايي گچ 
  .ه صورت تجربي و آزمايشگاهي نيز تاييد شده استاي ب پايه بوده و اين اصلِيكسان  انحاللو حالت 

خاك در آب، اطالع از وضعيت زميني كه در معرض جريان آب قرار دارد نيز ضروري  انحاللبيني و برآورد نرخ  براي پيش
كيف اين شرايط هاي هوازده باشد كه اطالع از كم و  دار بوده يا داراي اليه ي درزه در اين راستا زمين ممكن است توده. باشد مي

شونده  هاي حل اي نيز اطالع از نسبت حجمي دانه هاي دانه در نهشته. باشد ها مهم و موثر مي درزه عي توزي از جمله اندازه و نحوه
  .]9[ است ضروريوضعيت جريان آن نيز بندي آنها الزم بوده؛ كما اينكه، اطالعات كيفيت شيميايي آب و  و دانه

در اين آزمايش، . ، انجام آزمايش نفوذسنجي استخاك انحاللده براي تعيين مقدار مواد قابل يك روش سا :درصد انحالل
در دستگاه نفوذسنجي قرار داده شده و براي جلوگيري از خروج ذرات ) M0(گرم  100ي خاك با وزن خشك تقريبي  نمونه

ي خاك عبور داده  ر به آرامي از داخل نمونهليتر آب مقط 2سپس در حدود . شود ي خاك از كاغذ صافي استفاده مي ريزدانه
، درصد ذرات حل شده در آب از )Mf(ي خاك داخل دستگاه مجدداً خشك شده و با وزن كردن  مجدد نمونه  شده و نمونه

  :]8[ ي زير به دست خواهد آمد رابطه

)2(  
 

ي خاك را جوشاند و مواد باقيمانده پس از تبخير  هتوان آب عبور داده شده از داخل نمون ميبراي كنترل مقدار حل شده، 
  .كامل آب را وزن نمود

 :ي زير مشخص نمود توان از رابطه از طرف ديگر، ميزان نشست زمين را نيز در اثر حل شدن مواد قابل حل در آب مي
                                                 
10 Selenite 
11 Alabastine 
12 Satin Spar 
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)3(  
 

  :عبارتند از رابطه پارامترهاي اين
S بر حسب فوت يا متر(آب  ي خاك در اثر حل شدن ذرات خاك در ، نشست اليه(  

SL  ، ي ؟؟؟ از رابطه(ذرات خاك قابل حل در آب(  
H0 بر حسب فوت يا متر(ي خاك حاوي مواد قابل حل  ي اليه ، ضخامت اوليه(  
Gs  بدون بعد(، وزن مخصوص بخش غير قابل حل خاك(  

Gsol  ، بدون بعد(وزن مخصوص بخش قابل حل خاك(  
  

نرخ . حل شود) حالل(تواند در آب  است از مقداري از آن ماده كه در حالت تعادل مي يك ماده عبارت 13انحاللقابليت 
گيري  بسياري از مواد از طريق اندازه انحاللنرخ . رسد ي حل شده به تعادل فوق مي نيز سرعتي است كه غلظت ماده 14انحالل

براي اولين بار اين موضوع . گردد يين ميتع) خاك( هشوند ي جامد حل ي مرزي ماده سرعت جابجايي ذرات محلول در اليه
ي رياضي  رابطه. تكميل گرديد) 1975، كرانك 1952مانند جوست (بيان و بعدها توسط ساير محققين ) 1904(توسط نرنست 

  :]5[ باشد بيان شده براي اين موضوع به صورت زير مي

)4(  ( )ccKA
dt

dM
s −= . 

غلظت ماده  cشوندگي ماده،  قابليت حل csسطح در معرض تماس با حالل،  t  ،Aجرم حل شده در زمان  Mدر اين رابطه 
  .شدن است ثابت نرخ حلضريب  Kو  tدر محلول در زمان 
كلريد (و نمك ) كربنات كلسيم(، سنگ آهك )ژيپس(هاي گچي  گر مكانيسم حركت در محلول براي سنگ اين رابطه بيان

شوند  ي كريستالي جدا مي ي فشرده ها به آرامي از شبكه در آنيدريت، يون. باشد ميبوده ولي در مورد آنيدريت صادق ن) سديم
  :]5[ ي دوم دارند ي حركتي درجه ي مرزي برسانند و به اين دليل رابطه تا خود را به اليه

)5(  ( )2. ccKA
dt

dM
s −= 

  
  ]5[ شوندگي ي حل ثوابت رابطه )2جدول 

  )متر بر ثانيه 05/0سرعت جريان ( شدن ثابت نرخ حل
 K (ms-1) * 105  ،درجه سانتيگراد 10در دماي 

  شوندگي در آب خالص قابليت حل
)درجه سانتيگراد،  10در دماي  )3mkgcs

  ماده معدني  

  )ژيپس(سنگ گچ  5/2  2/0
  )كربنات كلسيم(سنگ آهك  015/0  4/0
  آنيدريت 0/2 8/0 **

  .باشد مي 106 * (m4 kg-1 s-1)براي آنيدريت  Kواحد ثابت ** 
  
  معيارهاي كنترل - 8

قابل اي خود بيان داشته است، مصالح  كتاب طراحي سدهاي خاكي و سنگريزهبندي  طبقهدر نيز كه شرارد  گونه همان
پي و اول حالتي است كه اين مصالح در بستر،  ي جنبه. آسيب و خسارت برسانندبناهاي آبي به د نتوان مياز دو جنبه  انحالل

                                                 
13 Solubility 
14 Rate of Solution 
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شونده به عنوان  دوم زماني است كه از مصالح حاوي مواد معدني حل ي جنبههاي آبي حضور داشته باشند و  هاي سازه گاه تكيه
هايي جهت انتخاب وجود دارد كه در ادامه ضمن  ، معيارها و كنترل براي هر يك از اين دو دسته. مصالح خاكريزي استفاده شود

  .]10[ شود اي ذكر شده در مراجع معتبر آورده مي، برخي از معيارهآنهاتشريح 
  هاي بناهاي آبي گاه شونده در بستر، پي و تكيه وجود مصالح حل -1- 8

هايي را  هاي بناهاي آبي مانند سدها همواره مشكالت و سختي گاه ها و تكيه در محل پيپذير،  مصالح انحالل گيشست آب
شود يكي از  جه به اينكه در آب تراوش يافته از بستر و بدنه حل ميگچ با تو. براي مهندسين به همراه داشته است

هايي   كانتي كاليفرنيا نمونه در كرن 16در كاليفرنياي جنوبي و بوئناويستا 15سد دراي كانيون. باشد سازترين مواد معدني مي مشكل
جابجايي مقادير عظيم مواد معدني گچي در اثر  باشند كه با توجه به هاي خود مي گاه ي انحالل گچ از بستر و تكيه از وقوع پديده

اين . گاهي سد گرديده است انحالل، حجم تراوش افزايش قابل توجهي پيدا كرده و باعث از بين رفتن پي و تحكيمات تكيه
  .]10[ لتر و زهكش سد را نيز پالگ نمايدهاي في اليه ، تواند داشته باشد و مصالح شسته شده شستگي كاركرد عكس نيز مي آب

ها در اثر عبور آب  ، اين درزه و تركدار درزههاي سنگي  تودهتراوش از در هنگام  :هاي سنگي داراي درزه و ترك توده
 در، سرعت تراوش )K(ها تابعي از ضريب ثابت نرخ حالليت  توسعه و بزرگ شدن ترك سرعت. شوند تر مي توسعه يافته و بزرگ

براي  ها ضخامت درزهحداكثر در جدول زير . و ميزان گراديان هيدروليكي است ها فراواني درزهبعاد و اندازه و پذير، ا خاك انحالل
بيان گرديده با رويكرد كاهش سرعت تراوش و روش پيشنهادي براي جلوگيري از افزايش انحالل نيز   كنترل انحالل آورده شده

  .]5[ است
  

  ]5[ ها براي كنترل تراوش ضخامت درزهحداكثر جدول  )3جدول 

  )متر ميلي(ها  ضخامت درزهحداكثر   روش جلوگيري پيشنهادي
  براي جريان ورودي ثابت

  نوع تركيب
  )ژيپس(سنگ گچ   2/0 تزريق دوغاب

  آنيدريت  1/0 بند باالدستاجراي پتوي آب/بند ديوار آبپرده يا 
  .باشد مي 2/0گراديان هيدروليكي  ها يك متر از هم و ي درزه ، فاصله )مقطر(مقادير جدول فوق با فرض آب خالص * 

  
ي  اول اينكه وسعت ناحيه. ها و رسوبات بايستي به دو سوال مهم پاسخ داده شود ص اين نهشتهدر خصو: اي هاي دانه نهشته

وسعت زون انحالل  باشد؟ دست خود چقدر مي انحالل چقدر بوده و ديگر اينكه سرعت گسترش زون انحالل از سمت پايين
و ميزان ) K(متاثر از ضريب ثابت نرخ انحالل ) ن محل ورود آب تازه و خروج آب اشباع شده با مواد محلول معدنيي بي فاصله(

ي  پذيري ماده ن انحاللسرعت گسترش زون انحالل نيز وابسته به سرعت تراوش و ميزا .باشد مي) cs(پذيري ماده معدني  انحالل
  .]5[ معدني است

  .اي مختلف آورده شده است هاي دانه سرعت تراوش و عرض زون انحالل براي نهشتهي  ندهدر جدول زير مقادير محدودكن
  

  ]5[ اي هاي دانه وثر در انحالل نهشتهي پارامترهاي م كننده مقادير محدود )4جدول 

  نوع تركيب  )m/s(محدوديت سرعت تراوش   )m(عرض زون انحالل 
  )ژيپس(سنگ گچ4/1×04/06-10
  آنيدريت6/1×09/06-10

  هاليت0/6×0002/09-10

                                                 
15 Dry Canyon 
16 Buena Vista 
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  سنگ آهك0/3×8/24-10
  .متر و آب خالص فرض شده است ميلي 50متر بر سال، قطر ذرات معدني  1/0روي زون انحالل  سرعت پيش* 

  به عنوان مصالح خاكريزي هشوند مصالح حاوي مواد معدني حل -2- 8
چيز مواد معدني قابل حل در آب، مصالح مورد نظر براي خاكريزي را شد كه وجود مقادير حتي بسيار نا تر تصور مي پيش

با استناد به اين موضوع، . آبي گزارش نگرديد ياي از خرابي به اين دليل در بناها گاه سابقع ولي هيچ. نمايد از انتخاب ساقط مي
ند مگر در كن ل در آب احساس نميامروزه مهندسين لزوم چنداني براي بررسي مصالح خاكريزي از حيث ميزان مواد قابل ح

داشته و يا رفتار مشكوك به وجود درصد باالي مواد معدني قابل حل از خود رنگ ظاهر بسيار روشن  شرايط خاص كه خاك
  .بروز دهد

دهد استفاده از اين مصالح براي خاكريزي حساسيت نسبتاً باالي وجود در  اي وجود دارد كه نشان مي داليل متقاعد كننده
باشد  شدگي باال جاري مي بستر حاوي مواد معدني با قابليت حلاي كه در  اول اينكه رودخانه. تر و پي بناهاي آبي را نداردبس

دوم اينكه، در هنگام . خود داراي غلظت باالي مواد معدني محلول بوده و تمايل چنداني به انحالل مواد معدني بيشتر ندارد
طريق افزودن رطوبت به تراكم بهينه برسند و با احتمال بسيار باال اين رطوبت بهينه بايست از  خاكريزي مصالح قرضه مي

ترين بناهاي آبي، با  ي سدهاي خاكي، به عنوان مهم در بدنهي ديگر اينكه  نكته .كند ي مواد معدني را در خود حل مي عمده
رب تواند اثر مخ وش، حل شدن مواد معدني نميتوجه به ثابت بودن جريان تراوش و عدم وجود نوسانات باال در جريان ترا

  .]9،  10[ بنيادين و ناگهاني داشته باشد
هايي را در اين خصوص  بندي ها و نيز آزمايشات، مراجع مختلف طبقه به دست آمده از سوابق خرابيبا توجه به تجربيات 

  .گردد اند كه به دو مورد از اين معيارها اشاره مي ارائه نموده
كه اگر خاك حاوي بيش از  نمايد ارائه ميصورت  را بدين  درصدهاي پيشنهادي انتخاب خاك) 2009( پياحي هندبوك طر

درصد باشد، بايد  6كمتر از  رقماگر اين . شود خاكريز توصيه نميمصالح درصد ذرات قابل حل باشد، استفاده از آن به عنوان  6
  .ل مخلوط شود و سپس به كار برده شودهاي مندرج در جدول زير با خاك غيرقابل ح طبق نسبت

  
  ]8[ درصد اختالط) 5جدول 

  درصد ذرات قابل حل در خاك  )خاك غيرقابل حل: خاك قابل حل (نسبت اختالط 
  درصد 4تا  2 1:1
  درصد 6تا  4 1:2

  درصد6بيش از  .اي به كار بردهاي سازهتوان براي خاكريزي نمي
  

ي سدهاي خاكي درصد ذرات قابل حل به  هاي مختلف بدنه ي بكار رفته در بخش قرضه در استاندارد چين براي مصالح
شايان ذكر است كه اين مرجع براي انتخاب منابع قرضه سد كرخه نيز مورد استفاده قرار  .صورت جدول زير محدود شده است

  .گرفته است
  

  ]11[ ي سدهاي خاكي صات فني مصالح بدنهمشخ )6جدول 

  درصد قابل قبول ذرات قابل حل در خاك  محل مصرف مصالح
  درصد 3كمتر از  ...)هسته و(ي سدبخش نفوذناپذير بدنه

  درصد 3كمتر از  ي سدبخش همگن قابل تراكم بدنه
  درصد 3كمتر از  )ي باالدست سدبدنه(خاكريزي در تماس با آب
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مقادير مندرج در مراجع تر از  كارانه د چين مقداري محافظهآيد، استاندار ي اين دو استاندارد برمي گونه كه از مقايسه همان
ي راهكار  پذير با ارائه طراحي پي، سطح قابل كاربرد منابع خاك حاوي مواد انحالل در هندبوك. استآمريكايي قدم برداشته 

در كلرادوي  17آپيشاپا به عنوان مثال سد(همراه بوده و بر اساس سوابق موجود خرابي ) اختالط با خاك مناسب(بهسازي خاك 
  .سطح استفاده از مصالح را با در نظر گرفتن تمهيدات الزم باالتر از استاندارد چين قرار داده است) جنوبي

 
  بندي جمع

و عموماً رفتاري غيرقابل انتظار  كه روبرو شويم هايي خاك با است ممكن طبيعت دربا توجه به لزوم احداث بناهاي آبي، 
تورم، نشست،  علت در معرض آب به ها خاكاين . دهند از خود بروز مي خصوصاً در معرض آب يط خاصتحت شراساز،  مشكل

ي  پذير با چهار تركيب عمده هاي انحالل كه خاكشوند  ها سازه تخريب باعث توانند شدگي مي ايجاد حفرات، فرسايش زياد و حل
ها  و هاليت از اين گروه خاك) كربنات كلسيم(سنگ آهك ، )دار سولفات كلسيم آب(، آنيدريت )سولفات كلسيم(معدني گچ 

  .باشند مي
اثرات ) 1: كنند به دو صورت به بناهاي آبي صدمه وارد مي) گچ و آنيدريت(دار  از بين چهار گروه فوق، تركيبات سولفات

  .شدن تركيبات گچي در آب هاي ناشي از حل تغيير شكل) 2ها بر روي بتن و  خورندگي سولفات
هاي ناشي از حل شدن تركيبات گچي در آب نيز از حيث كاربرد از دو جنبه در بناهاي آبي قابل بررسي  شكل تغيير

شونده به  مصالح حاوي مواد معدني حل )2هاي بناهاي آبي و  گاه شونده در بستر، پي و تكيه وجود مصالح حل) 1: باشند مي
وجه به عوامل دخيل در هر يك، معيارهاي كنترل و انتخاب در تحقيقات براي هر يك از اين دو بعد با ت. عنوان مصالح خاكريزي

  .اند ذكر گرديده 6تا  3و مراجع مختلف آورده شده است كه برخي از اين ضوابط در جداول 
دار قابل حل در آب،  به طور خالصه راهكارهاي ارائه شده براي غالب آمدن بر مشكالت ناشي از مواجهه با مواد سولفات

  :باشند هاي آبي، به شرح زير مي ساخت بناها و سازه هنگام
دار، مشكل چندان بزرگي نبوده و راه حل آن در  هاي آبي در اثر تماس با تركيبات سولفات مبحث خوردگي بتن سازه -

توان از  گرم بر ليتر شود مي ميلي 400تا  300در آب بيش از ) SO4(زماني كه غلظت سولفات . باشد دسترس مي
 .اي ضدسولفات در تركيبات بتن استفاده نموده سيمان

ها اختالط خاك  ترين روش شود، يكي از مناسب هايي از مصالح سولفات دار براي خاكريزي استفاده مي در مورد پروژه -
 .دار در قرضه است با مصالح مناسب و بدينوسيله كاهش درصد مواد سولفات

 :هاي بناهاي آبي وجود دارند گاه دار در بستر، پي و تكيه كه مواد سولفات هنگامي -
دار  ها براي حل مشكل انحالل خاك سولفات ترين روش پذير باشد، يكي از مطمئن هايي كه امكان در مورد پروژه •

 .باشد مي باال تراكم با و مناسب خاك با آن و جايگزيني موجود خاك حذفدر آب، 
 هاي سازه بار دادن عبور مؤثر هاي روش از يكيباشد،  در عمق مي سست ي اليه كه هايي زمين مشكل حل براي •

 و ها شمع اجراي از طريق كار اين كه است ديگر مناسب هاي اليه به آن انتقال و سست هاي اليه اين از فوقاني،
 .است پذير امكان ها شمع ريز

ها  و نشستخطرتري است؛ چرا كه با نرخ ثابتي در آب حل شده  در مقايسه با آنيدريت مصالح كم) ژيپس(گچ  •
االمكان بايد با افزايش مسير تراوش، سرعت تراوش را در بستر پايين نگاه  بنابراين حتي. آورد تدريجي بوجود مي

هاي تحكيمي سيماني  كه به عنوان مصالح سيماني سازند كنگلومرايي وجود دارد، از تزريق  داشته و نيز هنگامي
 .مناسب استفاده كرد

                                                 
17 Apishapa 



                مسئله دار                                                                                                                     یآارگاه تخصصي خاکها
  ))یخاک یسدها تهيکم((

  
 

 

هاي آني عظيم، تمهيدات كنترل  پتانسيل باالي آن در ايجاد شستگي و تخريبدريت و با توجه به خطر باالي آني •
عيب و  بند موثر و بي رسد كه اجراي پرده و ديوارهاي آب به نظر مي. باشد تراوش جدي براي آن مورد نياز مي

 .باشد ميدارِ آن  هاي آنيدريت، خصوصاً در حالت درزه ي موجود در مواجهه با توده نقص تنها گزينه
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