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 چكيده
 

با ناخالصي هايي از  موارددر برخي خاك هاي ريزدانه كه به عنوان منبع قرضه در هسته سدهاي خاكي استفاده مي شوند 
از آنجايي . جمله گچ و آهك همراه هستند كه مي تواند به علت وجود سنگ هاي با منشا گچي و آهكي در منطقه باشد

. شناخت كافي از تاثير اين مواد بر خواص خاك وجود ندارد در بسياري از موارد از استفاده آن ها صرف نظر شده استكه 
مورد مطالعه به عنوان منابع قرضه سد  زدانهيلصي هاي ياد شده بر رفتار مهندسي خاك هاي راثر ناخا تحقيقدر اين 

  . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است -در بيست كيلومتري جنوب غرب شهركرد -خاكي چشمه زنه 
آزمايشات رسوب شناسي و مهندسي بر روي نمونه هايي از خاك  شامل بررسي هاي صحرايي، عالوه برمطالعه انجام شده 

بررسي رسوب شناسي و آزمايش هاي  .گچي مي باشد- آهكي از ذرات سفيد رنگ متفاوتمقاديربا اين منطقه ريزدانه 
ناخالصي پتانسيل تشكيل گچ در اين ناحيه وجود ندارد و ذرات سفيد رنگ موجود در خاك  كهشيميايي نشان مي دهد

درصد كاني هاي رسي . بودهكه قسمت عمده اين آهك به صورت آواري و مقدار بسيار اندك آن شيميايي استيكآه
قرار CLدر گروهرسوبات ريزدانه براساس طبقه بندي يونيفايد . نمونه ها بسيار ناچيز و عمدتا شامل ايليت و كلريت است

 ناخالصينشان مي دهد كه كهاي ريز دانه در اين تحقيق پارامترهاي رفتاري مهم خا نتايج آزمايشاتبررسي .مي گيرند
خاكهاي مورد برروي خصوصيات مهندسي ٰ، بودن آنغيرفعال  به دليل موجود در نمونه ها از نوع آواري بوده و  يآهك

  .تاثير قابل توجهي نداردمطالعه 
  
  .سد خاكي چشمه زنه -هسته رسي -ات مهندسييخصوص -ط رسوبگذارييشرا -ناخالصي آهكي و گچي:دييكلمات كل

  
  

  مقدمه.1
استفاده از خاك هاي ريزدانه حاوي آهك و گچ در پروژه هاي عمراني به واسطه عدم اطالعات كافي از تاثيرات منفي 

پروژه هاي سد  ،ايران در حال حاضر در. احتمالي اين مواد بر خصوصيات رفتاري خاك كافي همواره مورد ترديد بوده است
  كه در موارد متعددي مشاهده گرديده در دست مطالعه و اجرا قرار دارد و احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي زيادي سازي 

 
 كارشناس ارشد .1
 دانشيار .2
 استاديار .3
 مربي .4
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گچي هستند بنابراين بررسي تاثير ناخالصي  ياحاوي ناخالصي آهكي و قرضه در اين نواحي كه خاك هاي بستر و يا منابع 
پژوهش ها به منظور بررسي تاثير  اغلبدر . خاك هاي از اهميت خاصي برخوردار استاين آهكي و گچي بر خواص مهندسي 
ات رفتاري خاك ريزدانه اين مواد به صورت مصنوعي و با درصدهاي مختلف به خاك اضافه يناخالصي آهكي و گچي بر خصوص

 مقدار حديدر نهايت يك ن دو ناخالصي و بازه هاي زماني مختلف بررسي كرده ويرفتار خاك را در درصدهاي مختلف اشدهو 
  .ارائه شده استبراي گچ و آهك 

Akpokodje(1985)  درصد گچ در خاك ها ويژگي هاي ژئوتكنيكي آن ها را تحت تاثير  20نشان داد كه وجود تقريبا
نشان داد وجود گچ در خاك نه تنها برساختمان خاك بلكه بر تخلخل آن نيز تاثيرگذار  Petrukhin(1993)[1].قرار مي دهد

تاثير آبشويي بلند مدت بر پارامترهاي مقاومت برشي يك خاك رسي گچي را Razouki&Kuttah (2007) [2].است
مت برشي كاهش چشمگيري پيدا مي بررسي كرده و نتيجه گيري نمودند كه با افزايش مدت زمان آبشويي گچ پارامترهاي مقاو

آهك سبب بهبود خصوصيات رفتاري خاك هاي ريزدانه رس دار همچون تورم، مقاومت نشان داد كه  Bell (1986).[3]كند
تاثير درصد آهك در مقاومت ) 1389(اسماعيل زاده و سپاهي [4].برشي، قابليت جذب آب و مشخصه هاي خميري مي گردد

درصد آهك مقاومت فشاري نمونه ها پس از  10نتايج نشان مي دهد كه تا مرحله افزايش  .كردندفشاري خاك رس را بررسي 
تاثير افزودن آهك را بر روي درصد رطوبت ) 1386(طباطبايي و آرايي ]5.[روز روند افزايشي محسوسي داشته است 28مدت 

دند كه يجه رسين نتيآن ها به ا. ررسي كرده اندبهينه و دانسيته خشك حداكثر، مقاومت تراكمي تك محوره و مقاومت برشي ب
تاثير افزودن آهك بر مقاومت خاك مارن در برابر سيكل )1389(يونس فرد و همكاران ]6.[درصد است 6نه يدرصد آهك به
 20تا  0(درصدهاي مختلف آهك هيدراته  Abdelmadjid&Muzahim(2008)] 7. [ذوب را بررسي كردند-هاي يخبندان

 ]8[.ه رس بنتونيتي اضافه كرده و تغييرات حدود آتربرگ و پتانسيل تورم را بررسي كردندرا ب) درصد 
در خاكهاي ريزدانه بر خصوصيات مهندسي اين خاكها انجام  طبيعي تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر ناخالصي هاي آهك

براي اين منظور نمونه هاي خاك ريز دانه با درصد هاي مخلتف ناخالصي آهكي از محدوده برخي منابع قرضه . شده است
مطالعه شده در برخي از منابع قرضه . مطالعه شده براي پروژه سد چشمه زنه در استان چهار محال و بختياري تهيه شده است

 بربراي اين پروژه درصدهاي متفاوتي از ناخالصي آهكي مشاهده شده و در اين تحقيق تاثير درصد هاي مختلف اين ناخالصي 
  .پارامترهاي رفتاري اين خاك مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

 
  روش تحقيق. 2

انجام شناسايي شده براي منابع قرضه اين پروژه  در موقعيت هايبه منظور بررسي هاي دقيق تر ابتدا مطالعات صحرايي 
هستند انتخاب گرديد  -مشكوك به ناخالصي آهكي و گچي -نمونه از منابع قرضه اي كه حاوي ذرات سفيد رنگ  6شد سپس 

كه ذرات سفيد رنگ كمتري داشت تهيه شد كه اي نمونه هم از منبع قرضه  1. نامگذاري شده اندGكه اين نمونه ها با پيشوند 
نمونه ها همگي دست خورده بوده و در دماي . متر است 3تا  1ها نمونه برداري  همه  عمق. نامگذاري شده است B6با نام 

  . تست هاي آزمايشگاهي شامل دو دسته كلي آزمون هاي رسوب شناسي و مهندسي مي باشد. محيط خشك شده اند
، تعيين درصد )كلسيمتري(آزمون هاي رسوب شناسي شامل آزمايشات شيميايي مثل تعيين درصد آهك به روش وزني 

آزمايشات كاني شناسي . و تعيين درصد كاني رسي به روش حذف ناخالصي شيميايي است PHگچ به روش تيتراسيون، تعيين 
آن جايي كه اين آزمون وقت گير و هزينه بر است بر روي از . انجام شد XRDكه شامل تعيين كاني هاي رسي است به روش 

  .انجام شد B6و G8 ,G6 ,G4نمونه  4
اين آزمايشات و استاندار مورد . شامل آزمايشات فيزيكي و مكانيكي است انجام شده در اين تحقيق آزمون هاي مهندسي

، دانه بندي مكانيكي خاك (ASTM-D2216)تعيين وزن مخصوص خاك  :استفاده براي انجام آنها به اين شرح مي باشد 
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(ASTM-D422) دانه بندي به روش هيدرومتري ،(ASTM-D42263) حدود آتربرگ ،(ASTM-D4318) تراكم ،
ظرفيت باربري ، (ASTM-D2435)، تحكيم (ASTM-D2434)، نفوذپذيري با بار متغير (ASTM-D698)استاندارد 
  .]9[(ASTM-D3080)تقيم برش مسو   (CBR) (ASTM-D1883-99)كاليفرنيا
  
  منطقهط رسوبگذاري يبررسي شرا. 3

بازديدهاي هاي صحرايي از محل احداث سد نشان مي دهد كه رسوبات منطقه مورد مطالعه را رسوباتĤبرفتي تشكيل مي 
ارتفاعات حوضه . است )ريزدانه(دار  و جريان هاي گلي و خرده )درشت دانه(اين رسوبات شامل رسوبات آبرفتي رودخانه. دهد

رسوبات آبرفتي منطقه بر روي . آبريز اين دشت از سنگ هاي آهكي و مارني كرتاسه و كنگلومراي بختياري تشكيل شده است
  . رسوبات مارني تقريبا نفوذناپذير كرتاسه قرار دارد

  
  بررسي امكان تشكيل گچ 3-1
عدم حضور گچ در اطراف شهركرد را نشان مي دهد به ري ين شناسي پراكندگي رسوبات تبخين كه نقشه زميرغم ايعل

منظور از تشكيل اوليه . تشكيل گچ در اين منطقه به دو صورت اوليه و ثانويه مورد بررسي قرار گرفتقتر يمنظور مطالعات دق
So4و  +Ca2تبلور بلورهاي گچ از محلول هاي غني از يونهاي 

منظور از تشكيل ثانويه وجود سنگ . در شرايط تبخيري است -2
با توجه به اينكه . هاي با منشا گچي در منطقه، هوازدگي، فرسايش و حمل آن ها به پايين دست ورسوبگذاري مجدد مي باشد

ازطرف ديگر . آب و هواي محل احداث سد معتدل مرطوب متمايل به سرد است امكان تشكيل گچ به صورت اوليه وجود ندارد
هيچ يك از ارتفاعات اطراف منطقه گچي نيستند تا به واسطه فرايندهاي هوازدگي، فرسايش و انتقال توسط آب هاي جاري 

  . مجددا رسوب كرده و تشكيل گچ آواري را دهند
  
  بررسي امكان تشكيل آهك 3-2

متري از سطح زمين افق كرم  5/0در حفاري هاي انجام شده در منطقه در يكي از منابع قرضه مشاهده شد كه در فاصله 
سانتي متر وجود دارد كه در باالي آن با ضخامت محدود ذرات سفيد رنگي ديده  50رنگي از جنس مارن با ضخامت تقريبي 

فيد رنگ چيست؟ مطالعات چينه شناسي نشان مي دهد كه برخي از سوالي كه مطرح شد اين بود كه اين ذرات س. مي شود
وقتي اين توالي ها تحت تاثير هوازدگي فيزيكي و شيميايي قرار مي گيرند قطعات . توالي هاي چينه اي اين منطقه آهك دارند

Co3و  +Ca2+ ،Mg2جدا شده آهكي و يون هاي 
آزاد شده و به صورت بار معلق و محلول توسط آب هاي جاري حمل مي  -2

ذراتي كه به صورت بار محلول  وتشكيل آهك هاي آواري را مي دهند ،ذراتي كه به صورت بار معلق حمل مي شوند . شوند
در فصول خشك . كنند حمل مي شوند به داخل زمين نفوذ مي كنند به اليه مارني كه درحكم اليه نفوذناپذير است برخورد مي

بخشي از اين آبي كه نتوانسته است به قسمت هاي پايين تر نفوذ كند براساس خاصيت موئينه به سمت باال حركت كرده و 
  . كه همان ذرات سفيد رنگ باشد را مي دهد) آهك شيميايي(تشكيل كالكريت 

  
  آزمون هاي رسوب شناسي. 4
  PHتعيين درصد ناخالصي آهكي، گچي و  4-1
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه درصد ناخالصي گچي در . مشاهده كرد 1ن آزمون ها را مي توان در جدول يج اينتا

 1/50تا  11/38محدوده تغييرات ناخالصي آهكي . اين نمونه ها بسيار ناچيز است به گونه اي كه مي توان از آن صرف نظر كرد
درصد  9تا  4/8بين  PHدامنه تغييرات . نمونه ديگر دارد 6آهكي را نسبت به كه كمترين درصد ناخالصي  B6درصد و نمونه 
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از آن جايي كه درصد . شده بسيار كلوخه اي بود روش دانه بندي مرطوب استفاده گرديد تهيهبه دليل اين كه نمونه هاي 
 200براي دانه بندي بخش زيرين الك  استدرصد  50در تمام نمونه ها بيش از ) ميلي متر 074/0( 200عبوري از الك شماره 

  .از آزمون هيدرومتري استفاده شد
عبور كرده  200درصد خاك در نمونه هاي مورد مطالعه از الك شماره  70حدود نشان مي دهد كه بيش از 3نتايج جدول 

نشان مي دهد  2شكل . تدرصد اس 28تا  18ميلي متر كه معيار ذرات در اندازه رس است  002/0همچنين درصد ريزتر از . اند
نمونه ديگر مقادير درصد ريزدانه  5در . مي باشد G2و كمترين آن مربوط به  B6كه بيشترين درصد ريزدانه متعلق به نمونه 

  . نزديك به يكديگر است
  .آورده شده است 3و شكل  4براي طبقه بندي اين خاك ها حدود آتربرگ تعيين شد كه نتايج آن در جدول 

  
  

  
  نتايج آزمون حدود آتربرگ 4جدول 

Aفعاليت  PI(%)شاخص خميري PL(%)حد خميري LL(%) نام نمونه حد رواني 

72/0  18 15 33 G2 

68/0  19 15 34 G4 

55/0  15 17 32 G6 

05/1  21 15 36 G8 

66/0  12 20 32 G10 

52/0  11 17 28 G12 

46/0  13 17 30 B6 

  
  

  
 ( Das 1995 [9])موقعيت نمونه ها در نمودار كاساگراند  3شكل 
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در ابتدا انتظار مي رفت كه با . مونه مربوط به پايين بودن درصد ريزدانه استباشد كه پايين بودن درصد رطوبت بهينه در اين ن
افزايش درصد آهك به واسطه تمايل آهك به هيدراته شدن درصد رطوبت بهينه افزايش و به دنبال آن دانسيته خشك حداكثر 

چرا كه در تغيير اين خصوصيات تنها به  .چنين روابط معني داري در نمونه ها بين اين پارامترها مشاهده نمي شود. كاهش يابد
  .نقش يك عامل نبايد توجه كرد بلكه به تاثير درصد كاني رسي، نوع آن ودرصد آهك به طور همزمان بايد توجه كرد

 ĤG8ن در وبيشترين 58/0معادل G10نتايج بيانگر اين مطلب است كه تغييرات نسبت پوكي ناچيز بوده وكمترين آن در 
  .مي باشد 69/0معادل 
  
  PIو A ,e0 ,γdmax ,Woptتاثير درصد كاني رسي، نوع كاني رسي و ناخالصي آهكي بر  3- 5

از آن جايي كه درصد كاني رسيو نوع كاني رسي در چهار نمونه اندازه گيري شده است تاثير سه عامل درصد كاني رسي ، 
 6ج آن در جدول يپارامتر ذكر شده در چهار نمونه بررسي مي شود كه نتانوع كاني رسي و درصد ناخالصي آهكي بر روي پنج 

  .آورده شده است
همچنين با افزايش درصد  )5شكل (.نتايج نشان مي دهد كه با افزايش درصد كاني رسي شاخص خميري افزايش مي يابد
با افزايش  )6شكل (.بااليي برخوردارندكاني رسي نسبت پوكي نيز افزايش مي يابد كه به دليل اين است كه رس ها از تخلخل 

ري يش درصد كاني رسي شاخص خميبا افزا ديگربه عبارت  )7شكل (.درصد كاني رسي فعاليت خاك نيز افزايش مي يابد
 6اگر به نتايج بار ديگر توجه كنيم درمي يابيم كه در هر سه پارامتر تا .ت هم بزرگتر مي شوديافته و متعاقبا عدد فعاليش يافزا

در اين مورد بايد .ابديش مي ين آهنگ به طور ناگهاني افزايدرصد به بعد ا 6رات آرام است اما از ييدرصد كاني رسي آهنگ تغ
. ق تري انجام مي شديرات به طور دقييشتري وجود داشت بررسي آهنگ تغيگفت اوال درصورتي كه امكان مطالعه نمونه هاي ب

در نمونه هاي مورد . ميار داشته باشيچ گونه ناخالصي در اختيست كه كاني رسي را بدون هج مربوط به زماني اين نتايا كه ايثان
ر درصد كاني يلت است تاثيزدانه غلبه با آهك و سيز بوده و در بخش ريار ناچين كه درصد كاني رسي بسيمطالعه با توجه به ا
  .استز يار ناچيت بسيري، نسبت پوكي و فعاليرات شاخص خمييرسي بر آهنگ تغ

  PIو  A ,e0 ,γdmax ,Woptتاثير درصد كاني رسي، نوع كاني رسي و ناخالصي آهكي بر  6جدول 
A e0  

 
γdmax  

(gr/cm3) 
Wopt 
(%) 

PI 
(%) 

  درصد نوع كاني رسي
 رس

Caco3  
(%) 

نام 
 نمونه مونت 

 (%)موريلونيت

  ايليت
(%) 

  كلريت
(%) 

  كائولينيت
(%) 

46/0  620/0 63/1 51/16 13 83/2 64/47 57/43 96/5 05/5 11/38 B6 

68/0  667/0 52/1 18 19  - 81/47 78/33 5/18 22/6 15/42 G4 

05/1  69/0 53/1 16 21  - 8/39 66/45 54/14 23/6 8/49 G8 

55/0  63/0 6/1 17 15  - 9/49 3/40 8/9 6 50 G6 

  



 

           

 

   

ت در چهار 
B بزرگتر از

 7ر جدول 

  نام نمونه
Caco3(%  
K(cm/s  

ساختارهاي 
 رود كه با 
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G2  ن
56/40  %)

10×16/1  )
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  سي 
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ن آزمونيج ايتا
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1/42  6
1×4/1  6 -0
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افزايش نسبت پ 
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نت.  استفاده شد
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G 4

50  15
×73/1 7-0

ل خاصيت آهك
ي فولوكوله بيش

                      

6شكل كاني رسي

 فعاليت با افزايش
  

 در ايليت بيشت
 G .بنابراين درص

ري با بار متغير

  
نتايج آزمون نفوذ

G G6

4  1/0
41/6 7-10×

  
ي آهكي به دليل
ي در ساختارهاي

                     

 افزايش درصد ك

افزايش عدد 7ل

مايل جذب آب
G8<B6<G6<G

مايش نفوذپذير

7جدول 
 G8

4  8/9
4/3 7-10×1

 درصد ناخالصي
ه فضاهاي خالي

   له دار          

شاخص خميري با

شكل

 مي دهد كه تم
G4: مي شودكه

  پذيري
از آز فوذپذيري

G10

31/49
1  7-10×43
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توجه به اين كه

صي خاکهای مسئل
 ))های خاکی

 

افزايش ش 5شكل 

نشان 6 جدول 
ي شود مشاهده

  د
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آارگاه تخصص
کميته سده((

  

ش

جاينت
نمونه بررسي

G8مي باشد
  

تعيين 4- 5
براي ت
مشاهده كرد

B6  
11/38  

7-10×66/1

در ابتد
فولوكوله تش



                                                                                                                         آارگاه تخصصي خاکهای مسئله دار           
 ))کميته سدهای خاکی((

 
 

  

 

نتايج نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين افزايش درصد ناخالصي بررسي . افزايش درصد آهك نفوذپذيري افزايش يابد
قرار سانتي متر بر ثانيه  41/6×10-7تا 16/1×10-6نمونه ها بين  تمام نفوذپذيري عالوه بر آن. آهكي با نفوذپذيري وجود ندارد

ج آزمون يتوجه به نتا .مي باشد و مناسب بودن آن براي استفاده به عنوان مصالح هسته سد ه بيانگر نرخ آبگذري پايينگرفته ك
كه در آزمون دانه بندي كمترين درصد ريزدانه را  G2سه آن با آزمون دانه بندي نشان مي دهد كه نمونه يري و مقاينفوذپذ

  . داشت در آزمايش نفوذپذيري بزرگترين ضريب آبگذري را داراست
  

  تعيين ضرايب تحكيم وتورم 5- 5
  .مشاهده كرد 8ج آن را مي توان در جدول يآزمون تحكيم به صورت تك بعدي انجام شد كه نتا

نسبت به ساير نمونه ها را مي توان به باالتر بودن درصد ريزدانه و كمتر بودن درصد B6باال بودن ضريب تحكيم در نمونه 
اين كاني رسي علي رغم . داراي درصد اندك مونت موريلونيت مي باشدن نمونه يهمچنين ا. ناخالصي آهكي آن نسبت داد

  . نقش ايفا كندنسبت به ساير نمونه ها B6درصد اندك مي تواند در باالبودن ضريب تحكيم نمونه 
 

  نتايج آزمون تحكيم 8جدول 
B6  G12  G10 G8 G6 G4  G2  نام نمونه  

11/38  50  31/49 8/49 1/50 15/42  56/40  Caco3(%)  
  ضريب تحكيم   772/0×3-10  72/1×3-10  514/0×3-10 029/1×3-10 029/1×3-10  3/1×3-10  3×3-10

Cv(cm2/s)  
  Csضريب تورم   04/0  066/0 066/0 04/0 04/0  066/0  028/0

  
بودن پايين . است كه نشان دهنده تورم پذيري اندك نمونه هاست 066/0تا  028/0مقادير ضريب تورم اين خاك ها بين 

كه در دسته رس هاي با پتانسيل تورم باال قرار نمي -) تيت و كلريليا(ضريب تورم نمونه ها با نوع كاني هاي رسي آن ها 
پايين بودن ضريب تورم اين خاك ها را عالوه بر نوع رس مي توان به باال بودن درصد آهك آن ها . . هماهنگي دارد -گيرند

  .نسبت داد
  
  (CBR)تعيين ظرفيت باربري كاليفرنيا  6- 5
مشاهده  9نتايج اين آزمون را مي توان در جدول . ن آزمون به صورت تك نقطه و بر روي نمونه هاي خشك انجام گرفتيا
در ابتدا تصور مي شد كه با افزايش درصد آهك به دليل اين كه آهك از چسبندگي خاك كاسته و به اصطكاك آن مي .كرد

در اين نمونه  CBRنتايج نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين افزايش درصد آهك و عدد . بزرگتر شود CBRددافزايد ع
م بندي رده خاك در ياست كه براساس تقس 20-12در دامنه  CBRنتايج نشان مي دهد كه تغييرات عدد .ها وجود ندارد

  [11].وضعيت نسبتا خوب قرار مي گيرند
  

  CBRنتايج آزمون  9جدول 
CBR γdmax(gr/cm3)Wopt(%) Caco3(%) نام نمونه 

20 65/1 6/12 56/40 G2 

12 52/1 18 15/42 G4 

16 605/1 17 1/50 G6 
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14 526/1 16 8/49 G8 

18 65/1 3/16 31/49 G10 

2/15 61/1 18 50 G12 

32/17 63/1 3/16 11/38 B6 

 
  آزمون برش مستقيم 7- 5

ميلي متر بر دقيقه  1/0در حالت رطوبت طبيعي با سرعت  G8 ,G6 ,G4 ,G2آزمايش برش مستقيم در نمونه هاي 
 B6و در نمونه هاي ) تند(ميلي متر بر دقيقه  6/0در حالت رطوبت طبيعي با سرعت B6 ,G12 ,G6، در نمونه هاي )متوسط(

,G10 ,G6  نتايج اين آزمون را مي توان در جدول . انجام شد) كند(دقيقه  ميلي متر بر 05/0در حالت رطوبت اشباع با سرعت
  .مشاهده كرد 10

 
  نتايج آزمون برش مستقيم 10جدول 

0/6(mm/min) 0/1(mm/min) 0/05(mm/min) dmaxγ  
(gr/cm3) 

 

Wopt 
(%) 

Caco3  
(%) 

نام 
 نمونه C 

(kg/cm2) 
φ  
(˚) 

C 
(kg/cm2) 

φ 
(˚) 

C 
(kg/cm2) 

φ 
(˚) 

 -  - 21/0 31  -  - 65/1 6/12 56/40 G2 

 -  - 12/0 23  -  - 52/1 18 15/42 G4 

38/0 26 08/0 20 07/0 28 61/1 17 1/50 G6 

 -  - 19/0 30  -  - 53/1 16 8/49 G8 

 -  -  -  - 07/0 28 69/1 3/16 31/49 G10 

24/0 27  -  -  -  - 7/1 7/18 50 G12 

2/0 23  -  - 07/0 30 7/1 1/17 11/38 B6 

  
مشاهده مي شود كه . مقادير چسبندگي يكسان و تغييرات زاويه اصطكاك داخلي ناچيز است B6 ,G10 ,G6در سه نمونه 

در . دراين سه نمونه با افزايش درصد ناخالصي آهكي تغيير محسوسي در چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي رخ نداده است
گي و زاويه اصطكاك داخلي كاهش مي با افزايش درصد رطوبت مقدار چسبند G4به جز نمونه G8 ,G6 ,G4 ,G2چهار نمونه 

مشاهده مي . كاهش چسبندگي را مي توان به قرارگيري آب در بين ذرات خاك و ضعيف شدن پيوند آن ها نسبت داد. يابد
 .شود كه با افزايش درصد ناخالصي آهكي روند منظمي در كاهش چسبندگي و افزايش زاويه اصطكاك داخلي ديده نمي شود

در اين سه . تغييرات زاويه اصطكاك داخلي زياد نيست اما تغييرات چسبندگي محسوس تر استB6 ,G12 ,G6در سه نمونه 
نمونه با افزايش درصد ناخالصي آهكي چسبندگي افزايش مي يابد اما تغيير در مقدار زاويه اصطكاك داخلي با افزايش اين 

  .ناخالصي منظم نيست
رعت تند و كند برش خورده اند با افزايش سرعت، چسبندگي افزايش مي كه نمونه ها در دو س B6و  G6در نمونه هاي 

يابد وبا توجه به اين كه در خاك هاي ريزدانه عامل كنترل كننده مقاومت چسبندگي است مي توان گفت كه با افزايش 
  .چسبندگي مقاومت افزايش مي يابد

علت آن را مي . هستند زياد مي باشد CLمقدار زاويه اصطكاك داخلي با توجه به اينكه نمونه ها همگي رسهاي گروه 
درصد است اما بايد توجه داشت كه از  65بيشتر از  200توان اين گونه بيان كرد كه در نمونه هاي مذكور درصد ريزتر از الك 
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. درصد آن كاني رسي است 6تا  5ن مقدار تقريبا يميلي متر و از ا 002/0از درصد آن ريزتر  28تا  18درصد حدود  65اين 
اين خود سبب مي شود تا نقش . عمدتا ذرات درحد سيلت و ناخالصي آهكي است 200بنابراين قسمت عمده زير الك 

  .اصطكاكي اين نمونه ها پررنگ تر شود
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سد چشمه زنه از نوع آبرفتي است كه به دو صورت درشت دانه و  طقهمني نشان مي دهد كه رسوبات يمطالعات صحرا
ل گچ را ندارد اما آهك به دو صورت يل تشكين منطقه پتانسين مطالعات نشان مي دهد كه ايهمچن. زدانه مشاهده مي شودير

مي دهد كه درصد ناخالصي شگاهي نشان يبررسي هاي آزما. افت مي شوديي با فراواني كمتر يايميشتر و شيآواري با فراواني ب
درصد بوده و با  9تا  8ن يآن ها ب PH. درصد مي باشد 51تا  38ن يشده بمطالعه ري شده در نمونه هاي قرضه يآهكي اندازه گ

جاي مي  CLد در گروه يفايونيكور براساس طبقه بندي ذنمونه هاي م. ابديش مي يش درصد ناخالصي آهكي مقدار آن افزايافزا
كه در  است تيت و كلريلين نمونه ها اي، كاني هاي رسي غالب ا)درصد 6تا  5(ز بوده يار ناچيكاني رسي آن ها بس درصد. رنديگ

ن نمونه ها همچون شاخص يات مهندسي ايخصوص. رنديي متوسط قرار مي گيايميت شيل فعاليدسته رس هاي با پتانس
ت باربري يم، ظرفيب تحكيري، ضريحداكثر، نسبت پوكي، نفوذپذته خشك ينه، دانسيت، درصد رطوبت بهيري، عدد فعاليخم
رات محسوسي از خود نشان نمي دهند و ييش درصد ناخالصي آهكي تغيه اصطكاك داخلي با افزايا، چسبندگي و زاويفرنيكال

  . قرار كردر پارامترهاي مذكور برييبا تغ هاي آهكي ش درصد ناخالصيين افزاينمي توان رابطه معني داري ببنابراين 
عدم وجود رابطه مشخص بين افزايش درصد ناخالصي آهكي با پارامترهاي مور مطالعه خاك ريز دانه مي تواند ناشي از دو 

ن نمي تواند با خاك وارد يرفعال بوده و بنابراياوال ناخالصي آهكي موجود در نمونه ها غالبا از نوع آواري و غ :دليل عمده باشد 
و نمي تواند  بودهز يار ناچين نمونه ها بسين ناخالصي فعال هم باشد درصد كاني رسي در اين كه ايه فرض اا بيثان. واكنش شود

  .محسوسي با خاك نشان دهد واكنش
آن بر  محسوس رگذارييص دادن ناخالصي آهكي و عدم تاثير فعال تشخيج به دست آمده و غينتا مجموع با توجه به

در هسته  ،ناخالصي آهكي آن باالي درصد اين منابع قرضه با  وجود خواص رفتاري خاك در كل مي توان گفت كه استفاده از 
آب يجاد احتماال ي بودن و مسئلهيايدي و قليت آب منطقه از نظر اسيوضعپيشنهاد ميگردد كه .ر مي باشديسد امكان پذ

  . رديمورد بررسي قرار گ ،دراز مدت) لت آن يباال بودن درصد سبا توجه به (كي يزيي و فيايميشستگي ش
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