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

 
  

 

 
 

  
  

  ريز دانه هاي بررسي اثر شوري آب بر خصوصيات ژئوتكنيكي خاك
  
  

  3، امير حسين صادقپور2رسول اجل لوئيان، 1حديثه منصوري
 كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه اصفهان -1

 عضوهيئت علمي دانشگاه اصفهان - 2

  عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان - 3
Hadis_geo2000@yahoo.com 

  
  

  :چكيده
در اين تحقيق، تأثير شوري آب بر خصوصيات مهندسي خاك ريزدانه مورد استفاده در هسته سد كرچاي واقع در 

و آب شور سرشاخه كرچاي نمونه هايي بدين منظور از آب نيمه شور رودخانه آجي چاي. شرق تبريز بررسي شده است
آزمايشات حدود آتربرگ، تراكم، تحكيم،  نفوذپذيري، مقاومت تراكمي و برش مستقيم در آزمايشگاه . استحصال شد

با توجه به درصد پايين كاني هاي رسي فعال در خاك، تغييرات . مه شور و آب شور انجام گرديدبا آب مقطر، آب ني
در هر حال نتايج حاكي از كاهش حدود آتربرگ، . ايجاد شده در خصوصيات ژئوتكنيكي خاك چشمگير نيست

شاخص تراكم پذيري و شاخص تورم پذيري و افزايش ضريب تحكيم، ضريب نفوذپذيري و پارامترهاي مقاومت برشي 
با افزايش فشار تحكيم، تأثير نوع آب  دادهمچنين آزمايش تحكيم نشان . ش شوري آب منفذي مي باشدخاك با افزاي

ضريب قابليت فشردگي و ضريب قابليت  ،كم مي شود به طوري كه در فشارهاي باال اختالف بين ضريب تحكيم
در بين ذرات خاك توسط نتايج بدست آمده به افزايش نيروي جاذبه . فشردگي حجمي بين سه نوع آب اندك است

  .سبت داده شده استنلخته اي  امالح موجود در آب و تشكيل ساختار

  .خواص مهندسي رس -سد خاكي كرچاي -خاك ريز دانه -شوري آب :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه - 1
المللـي بـه   واستاندارهاي بين  ي نظير تهيه بتن، توسط آئين نامهويژگيهاي آب مورد استفاده در برخي فعاليت هاي عمران

نظيـر سـاخت    -طور واضح ارائه شده است، اما استاندارد خاصي براي حداقل خصوصيات آب مورد اسـتفاده در  كارهـاي خـاكي   
ثير ويژگيهاي آب در تمـاس بـا آن قـرار    أاگر چه سازه هاي خاكي به اندازه سازه هاي بتني تحت ت. وجود ندارد -سدهاي خاكي
ها به ويژه مصالح بخش هسته ريز دانـه سـد، درشـرايط    منفذي بر روي مصالح بدنه اين سد ثيرات خصوصيات آبأندارند، ولي ت

  .خاص ممكن است قابل توجه باشد
به طور كلي از آنجا كه خاك هاي ريز دانه داراي درصد بااليي از كاني هاي رسـي هسـتند، رفتـار ژئـوتكنيكي آن هـا بـه       

حالي است كه معموالً در آزمايشگاه از آب شـرب بـراي تـأمين رطوبـت     اين در. خصوصيات شيميايي سيال منفذي بستگي دارد
مورد نياز خاك استفاده مي شود و اين امر سبب تفسير نادرست از خواص مهندسي خاك در شرايط استفاده از آب هاي خـاص  
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آوري هسـته سـدهاي   مين رطوبت خاك درپروسه عمل أبنابراين در مواردي كه از آب غير شرب موجود در محل براي ت. ميگردد
  .با همان آب مورد بررسي قرار گيردخاكي استفاده ميشود بايستي بررسي خصوصيات رفتاري مصالح نيز 

مطالعه موردي اين تحقيق بـر  . در اين مقاله اثر شوري آب بر خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي ريزدانه بررسي شده است
اين پروژه شامل يك سد اصلي به نام سد ونيـار اسـت كـه بـر روي     . ستروي پروژه آجي چاي در شمال غرب ايران انجام شده ا

سـختي زيـادي دارنـد،     چون آب تعدادي از سرشاخه هاي اين رودخانـه شـور بـوده و طبعـاً    . رودخانه آجي چاي احداث ميگردد
شـاخه هـاي شـور    بنابراين به منظور بهبود كيفيت آب ورودي به مخزن اصلي، در باالدست آن تعدادي سـد خـاكي بـر روي سر   
چـاي از  سـد كر . درودخانه احداث ميگردد تا با انتقال آب شور به حوزه هاي مجاور، از ورود آن به مخزن سد ونيار جلوگيري كن

نوع خاكي با هسته رسي يكي از اين سدها است كه بر روي سرشاخه اي با همين نام احداث ميگـردد تـا از ورود آب شـور ايـن     
از آنجايي كه فاصله زيادي بين ساختگاه سد تا محل آب قابل شرب وجـود دارد، در  . ر جلوگيري كندسرشاخه به مخزن سد ونيا

باالي آب  TDSاما با وجود سختي و . نظر است عمل آوري مصالح هسته ريز دانه اين سد با همان آب شور سرشاخه انجام شود
. ست كه در ايـن تحقيـق مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت       ، تأثير آن بر رس هسته با شك و ترديد همراه ا)پي پي ام 97000(

بنابراين در اين تحقيق از آب سرشاخه كرچاي به عنوان آب شور و آب رودخانه اصلي آجي چاي به عنوان آب نيمه شور استفاده 
د اسـتفاده در  شده و در آزمايشگاه اثر سه نوع آب شور، نيمه شور و آب مقطر بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك ريز دانه مـور 

  .هسته سد كرچاي بررسي شده است

  
  مواد و روش ها - 2

نشـان داده   1بوده كه منحني دانـه بنـدي آن در شـكل     CLخاك مورد استفاده در هسته سد، يك خاك ريز دانه از نوع 
به منظور شناسـايي كـاني   . رس مي باشد ٪28سيلت و  ٪35گراول و ماسه،  ٪37بر اساس اين نمودار خاك داراي . شده است

شـده  نشـان داده   1نتايج اين آناليز در جـدول  . ميكرونانجام شد 75بر روي خاك عبوري از الك  XRDهاي رسي خاك، آناليز 
، بخش ريز دانه خاك عمدتاً شامل كوارتز، كلسيت، دلوميت و ژيپس مي باشد و كاني رسي آن تنها XRDبر اساس آناليز . است

  . مونت موريلونيت است 5٪

  
  منحني دانه بندي خاك مورد مطالعه  .1شكل 

  XRDنوع و درصد كاني هاي شناسايي شده توسط آناليز . 1جدول 

  درصد فرمول نام كاني
 SiO2 9/12 كوارتز
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  CaCO3 9/18 كلسيت
  NaMgAlSiO2(OH)H2O 2/5 مونت موريلونيت

  NaAlSi3O8 9 آلبيت
  CaMg(CO3)2 3/19 دولوميت
  Kal2Si3AlO10(OH)2 8/5 مسكويت
  6(Si,Al)4O10(OH)8 8/5(Mg,Fe) كلينوكلر
 CaSO4.2H2O 1/23 ژيپس

  
. غلظت چهار كاتيون اصلي كلسيم، سديم، پتاسيم و منيزيم در آب هاي مورد استفاده، به روش جذب اتمي تعيين گرديد

 97020و  1877مجموع اين چهار كاتيون در آب نيمه شور و شور به ترتيب . نشان داده شده است 2نتايج اين آناليز در جدول 
الزم به ذكر است كه اين كاتيون . كل كاتيون ها را به خود اختصاص داده استدرصد از  99در آب شور، سديم . است پي پي ام

در افزايش ضخامت اليه دوگانه و كاهش نيروي جاذبه در بين ذرات و بروز رفتارهايي همچون واگرايي نقش اساسي را ايفا مي 
  .كند

    
  )پي پي امغلظت ها بر حسب (نتايج آناليز آب هاي استفاده شده .  2جدول 

 +2Ca +2Mg +Na +K  جمع كل  

  3/4  08/0 3 4/0 82/0  آب مقطر
  6/1877  6/4 1739 42 92 آب نيمه شور

  97020  42  95652 648 678  آب شور
  

آزمايشات آزمايشگاهي انجام شده شامل حدود آتربرگ، تراكم استاندارد، تحكيم، نفوذپذيري،مقاومت تراكمـي و مقاومـت   
  :ري از روش اجراي هر آزمون ارائه مي گرددتوضيح مختصدر اين قسمت . برشي مي باشد

در . انجـام شـد   100بر روي مصالح عبوري از الك شماره  ASTM D 4318بر اساس استاندارد  آزمايش حدود آتربرگ
  .ساعت بعد از مخلوط شدن خاك و آب انجام گرديد 48و  24، 0مورد آب هاي شور و نيمه شور اين آزمون در زمان هاي 

به منظور بررسي نوع آب بر رطوبت بهينه و دانسيته خشك حداكثر، آزمايش تراكم استاندارد بـا   آزمايش تراكم استاندارد
در . انجام گرديـد  5بر روي مصالح عبوري از الك  Aو روش  ASTM D698-70استفاده از هرسه نوع آب بر اساس استاندارد 

  .ساعت بعد از مخلوط شدن خاك و آب انجام شد 48و  24مورد آب شور اين آزمون همچنين در زمان هاي 
بدين منظور خـاك  . انجام گرديد 60بر روي مصالح عبوري از الك  ASTM D3080بر اساس استاندارد  آزمايش تحكيم

سـپس قالـب تحكـيم در    . ميليمتر ضخامت بود متراكم گرديد 20ميليمتر قطر و  70با رطوبت بهينه در حلقه تحكيم كه داراي 
ساعت غرقاب  24بر روي آن اعمال و نمونه به مدت ) كيلوپاسكال 1(ير تجهيزات بارگذاري قرار داده شد و سربار اوليه دستگاه ز

  .كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بر روي آن اعمال شد 5/2و  2، 1، 5/0، 25/0بعد از آن تنش هاي . گرديد
 ASTMذپذيري آن به روش بار افتان و بر طبق استاندارد نفوذپذيري با توجه به ريز دانه بودن خاك، نفوآزمايش 
D4234-87 انجام گرفت 5و بعد از متراكم كردن و اشباع شدن نمونه خاك بر روي مصالح عبوري از الك .  

با استفاده از سه نوع آب مورد استفاده در اين پژوهش  ASTM D2166مقاومت تراكمي مطابق با استاندارد آزمايش 
ضربه  25، با رطوبت بهينه در قالب دوتكه اي و در سه اليه با )ميليمتر 2( 10بدين منظور مصالح عبوري از الك . انجام پذيرفت

  .متراكم گرديدند
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بدين منظـور  . انجام گرديد 5بر روي مصالح عبوري از الك  ASTM D2435آزمايش برش مستقيم بر اساس استاندارد 
كيلوگرمبر سـانتيمتر   2و  1، 5/0تنش هاي استفاده شده . متراكم شد) ميليمتر 10×10(خاك با رطوبت بهينه در قالب دستگاه 

ان تـنش غرقـاب   ساعت تحت همـ  24قبل از برش در هر تنش، نمونه به مدت . بود ميليمتر بر دقيقه 35/0و سرعت برش  مربع
  .شد و تحكيم يافت

  نتايج و بحث - 3
 تأثير شوري آب بر حدود آتربرگ -3-1

از نتايج مشخص مي شود كه تأثير امالح موجود در آب بر حد . نشان داده شده است3ميانگين نتايج اين آزمون در جدول 
شود اندركنش ذرات خاك و كاتيون علت آن مي تواند رطوبت كم خاك در حد خميري باشد كه سبب مي . خميري ناچيز است

به . اما در حد رواني كه رطوبت خاك بيشتر مي شود به مراتب تأثير نوع آب بيشتر خواهد شد. هاي موجود در آب انجام نشود
در مطالعات . درصدي در حد رواني شده است 17درصدي و آب شور باعث كاهش  5طوري كه آب نيمه شور باعث كاهش 

 و 2008و همكاران )Mansour( منصور، 2004)Mahasaneh(ماحسنه، )1378(دار علمانجام شده توسط
منصور و همكاران . نيز استفاده از آب شور باعث كاهش حد روانيخاك شده است 2008و همكاران ) Yukselen(يوكسلن

فيت باال در آب شور كاهش حد رواني خاك در اثر اضافه شدن آب شور درياي مرده را به حضور كاتيون هايي با ظر) 2008(
تجمع ذرات . نسبت داده اند كه به موجب آن ها نيروي دافعه در بين ذرات كاهش يافته و ذرات به يكديگر نزديك مي شوند

ماحسنه . سطح تماس آن ها با آب را كاهش داده و بدين ترتيب حدود آتربرگ در اثر اضافه شدن آب شور كاهش يافته است
شاخص خميري با آب شور را به جانشيني مولكول هاي آب با نمك نسبت داده است كه سبب كاهش حد رواني و ) 2008(

  . كاهش ضخامت اليه دوگانه و كاهش رطوبت خاك و درنتيجه سفت تر شدن ساختار خاك گرديده است

  
  نتايج آزمون حدود آتربرگ .3جدول 

  آب شور آب نيمه شور آب مقطر  
  h24 h48  0  h 24  h 48 0 0  زمان

  39/19  87/20  12/20  09/20 09/19 43/20 31/21  حد خميري
  47/26  3/25  89/24  1/28 31/28 37/28 98/29  حد رواني
  08/7  43/4  77/4  01/8 22/9 94/7 67/8  شاخص خميري

  
در اين مطالعه علت كاهش حد رواني خاك مخصوصاً به هنگام اضافه شدن آب شور را مي توان به طور عمده متأثر از 
رسوب نمك در خاك و در نتيجه افزايش جرم بخش جامد خاك دانست كه سبب مي شود در محاسبه درصد رطوبت، مخرج 

ه كاهش ضخامت اليه دوگانه در اثر افزايش غلظت آب كسر بزرگ شده و در نتيجه كل كسر كوچك شود و سهم كمتري را ب
 5انجام شده بر روي خاك نشان داد كه درصد كاني مونت موريلونيت خاك در حدود  XRDزيرا از طرفي آناليز . اختصاص داد

ع اظهار از اين رو وقتي مي توان به طور قط. درصد است و از طرف ديگر بعد از خشك شدن خاك بلورهاي نمك قابل رؤيت بود
نظر كرد كه آب شور سبب كاهش حد رواني و كاهش فعاليت خاك شده است كه بتوان جرم نمك اضافه شده به خاك را به 

كاهش شاخص خميري با افزايش شوري آب نيز به علت كاهش حد . نوعي حذف كرد و آنگاه به محاسبه درصد رطوبت پرداخت
  . كه نشان از كاهش فعاليت خاك دارد رواني خاك مي باشد و به طور قطع نمي توان گفت

  

 تأثير شوري آب بر پارامترهاي تراكم خاك -3-2
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همچنان كه مالحظه مي شود تفاوت مشخصي . نشان داده شده است 4نتايج مربوط به سه بار انجام اين آزمون در جدول
و  منصور ،EmamiAzadi( 2008( امامي آزاديدر مطالعات. بين وزن مخصوص حداكثر و رطوبت بهينه ايجاد نشده است

 2011و همكاران  )Shariatmadari( شريعتمداريو 2010 )Alobaidi( و العبيدي )Alainachi( آليناچي، 2008 همكاران
دليل اين تغييرات در اين مطالعات به كاهش . افزايش شوري آب، رطوبت بهينه كاهش و دانسيته حداكثر افزايش يافته استبا 

اما در . ضخامت اليه دوگانه و افزايش نيروي جاذبه در بين ذرات رس در اثر افزايش غلظت آب منفذي نسبت داده شده است
تغيير چنداني در پارامترهاي تراكم خاك با افزايش شوري ) 1378(وسط علمدار مطالعه حاضر همچنين در مطالعه انجام شده ت

اين تغييرات اندك را مي توان به اشباع نبودن خاك و عدم غوطه وري ذرات در آب نسبت داد كه . آب مشاهده نشده است
يكي از نظريه هايي كه . اده استاجازه اندركنش ذرات خاك و امالح موجود در آب و درنتيجه كاهش ضخامت اليه دوگانه را ند

در زمينه تأثير اليه دوگانه بر رفتار خاك هاي رسي وجود دارد نيز معتقد است كه اليه دو گانه بر خصوصيات ژئومكانيكي رس 
هايي كه حالت دوغاب دارند تأثير گذار است اما اين تئوري نمي تواند براي تفسير رفتار خاك هاي متراكم شده استفاده شود 

)Schmitz, 2006( . همچنين با توجه به اشباع نبودن خاك در اين حالت، مقدار نمكي كه در آن رسوب مي كند در حدي
با توجه به درصد كم كاني هاي فعال در . نيست كه سبب افزايش ظاهري وزن مخصوص و كاهش ظاهري رطوبت بهينه گردد

  .رطوبت بهينه و دانسيته حداكثر منطقي به نظر مي رسدخاك، تأثير اندك امالح موجود در آب نيمه شور و شور بر 
  

  نتايج سه بار انجام آزمون تراكم. 4جدول
  آب شور  آب نيمه شور آب مقطر  شماره آزمايش

 (gr/cm3) W%  (gr/cm3) W%   (gr/cm3)  W% 

1  86/1  14  85/1  6/13  85/1  78/13  

2  85/1  7/14  83/1  8/15  87/1  14  

3  85/1  25/13  86/1  14  89/1  13  

  59/13  87/1  46/14  847/1  98/13  853/1  ميانگين

  

 تأثير شوري آب بر پارامترهاي تحكيم -3-3
ني از منح) Cs(و شاخص تورم پذيري ) Cc(شاخص تراكم پذيري . اين آزمون سه بار با استفاده از هر آب انجام گرفت

با افزايش شوري آب، به طور جزئي كاهش يافته ) Cc(شاخص تراكم پذيري . تعيين شده اندنسبت پوكي-لگاريتم تنش
اين  .مي باشد 077/0و  088/0، 109/0با استفاده از آب مقطر، آب نيمه شور و آب شور به ترتيب  اين شاخصميانگين .است

آن ها كاهش شاخص . نيز بدست آمده است 2008و يوكسلن و همكاران  2011شريعتمداري و همكاران  نتيجه در مطالعات
تراكم پذيري با افزايش شوري آب منفذي را به كاهش ضخامت اليه دوگانه و افزايش نيروي جاذبه در بين ذرات خاك نسبت 

در مطالعه حاضر، با توجه به درصد پايين كاني هاي رسي فعال خاك، كاهش اندك پارامترهاي تحكيم با افزايش . داده اند
همچنين از آنجايي كه درصد رس خاك كم است، بخش كمتري از تغييرات ايجاد شده در . رسد شوري آب منطقي به نظر مي

غلظت زياد نمك در آب سبب افزايش نيروي به نظر مي رسد، . پارامترهاي تحكيم به علت كاهش ضخامت اليه دوگانه مي باشد
همچنين . در خاك شده است) فولوكوله(ر لخته اي جاذبه در بين ذرات و برقراري پيوند در بين آن ها و نهايتاً تشكيل ساختا

ممكن است بلورهاي نمك در منافذ خاك رسوب كرده باشند و نقش سيمان را بازي كنند،كه در چنين شرايطي نشست خاك 
نيز كاهش شاخص تراكم پذيري مخصوصاً در تماس با آب شور را ) 1378(علمدار . و شاخص تراكم پذيري آن كمتر خواهد بود

  .تاً ناشي از پخش و انتشار نمك به درون خاك دانسته استعمد
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 .مي باشد 019/0و  03/0، 035/0با استفاده از آب مقطر، نيمه شور و شور به ترتيب  )Cs( ميانگين شاخص تورم پذيري
آب شور در مورد . ممكن است به علت اختالف فشار اسمزي ايجاد شده باشد ب،شاخص تورم پذيري با افزايش شوري آ كاهش

با توجه به غلظت زياد آن، اختالف فشار اسمزي بين آب موجود در بين اليه هاي رس و آب موجود در منافذ خاك كمتر بوده و 
اما در مورد آب مقطر . به همين دليل بعد از باربرداري آب كمتري به فضاي اليه رس وارد شده تا فشار اسمزي را متعادل كند

موجود در بين اليه هاي رس و آب موجود در منافذ خاك بيشتر و درنتيجه ميزان تورم آن بعد از اختالف فشار اسمزي بين آب 
همچنين ممكن است، پيوندهاي تشكيل يافته در بين ذرات . باربرداري نيز بيشتر است و آب نيمه شور حد واسط آن هاست

ر منافذ خاك، اجازه جذب آب زياد بعد از خاك توسط امالح موجود درآب هاي شور و نيمه شور و رسوب بلورهاي نمك د
  .باربرداري را نداده باشد

نتايج چند مطالعه در زمينه تأثير شوري آب بر شاخص هاي تراكم پذيري و تورم پذيري مقايسه شده 3و  2در شكل هاي 
اين امر نشان دهنده تأثير اندك . چنانچه ديده مي شود در هر دو شكل اكثر نمونه ها بر روي خط قطري قرار گرفته اند. است

كه بيشترين فاصله از خط قطري را دارند و درصد كاهش  شكل دو نمونه ايدر هر دو . وري آب بر اين شاخص ها مي باشدش
درصد است، مربوط به خاك هاي بسيار فعال اند به طوري كه  70با آب شور بيش از  ي تراكم پذيري و تورم پذيريشاخص ها

ري آب بر بنابراين به نظر مي رسد هر چه حد رواني خاك باالتر باشد، تأثير شو. است 300حد رواني اين خاك ها بيش از 
به همين دليل از رگرسيون چند متغيره به منظور بررسي اثر حد رواني و غلظت آب . پارامترهاي رفتاري خاك بيشتر خواهد بود

در اين رابطه ضريب حد رواني مثبت و ضريب غلظت . نتيجه اين تحليل مي باشد 1رابطه . بر شاخص تراكم پذيري استفاده شد
، افزايش حد رواني سبب افزايش شاخص تراكم پذيري و افزايش غلظت آب سبب كاهش اين آب منفي است كه نشان مي دهد

  .شاخص مي گردد

  
)1(C 0.198 0.002 LL 8.3 10           0.735  
 

  .، غلظت آب مي باشدTDS، حد رواني بر حسب درصد و LL، شاخص تراكم پذيري؛ Ccدر اين رابطه 

  
شاخص تراكم پذيري با آب شور در مقابل شاخص . 2شكل 

  تراكم پذيري با آب شيرين
  

  
شاخص تورم پذيري با آب شور در مقابل شاخص تورم . 3شكل 

  پذيري با آب شيرين
  

در طي فشارهاي تحكيم، دو ) mv(ضريب قابليت فشردگي حجمي و ) av(ضريب قابليت فشردگي با توجه به ثابت نبودن 
منحني تنش در مقابل نسبت  4در شكل. مشاهده كرد 4علت اين امر را مي توان در شكل . مقدار براي آن ها در نظر گرفته شد
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همانطور كه ديده مي شود، منحني داراي دو . پوكي مربوط به يكي از آزمايشات انجام شده با آب شور نشان داده شده است
كيلوگرم بر  1- 01/0يب قسمت اول منحني، به عنوان ميانگين ضريب قابليت فشردگي در محدوده تنش از ش. قسمت است

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع  5/2-1و از شيب قسمت دوم آن به عنوان ميانگين اين ضريب در محدوده تنش سانتيمتر مربع
  .استفاده شد

  

  
  )مربوط به آزمايش با آب شور(منحني تنش در مقابل نسبت پوكي  .4شكل    

  
در برابر غلظت آب ترسيم شده ) av(و ضريب قابليت فشردگي ) mv(ميانگين ضريب قابليت فشردگي حجمي  5در شكل 

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع با استفاده از آب مقطر، نيمه شور و شور به ترتيب  1تا  25/0در محدود تنش  avميانگين . است
در اين محدوده تنش براي آب مقطر، نيمه شور و  mvو ميانگين ضريب سانتيمتر مربع بر كيلوگرم  077/0و  07/0، 117/0

با استفاده از آب نيمه شور به  avو  mvضرايب  لذا.باشد مي وگرم ساتنيمتر مربع بر كيل 048/0و  049/0، 079/0شور به ترتيب 
اما بعد از آن افزايش بيشتر در غلظت آب تغيير مشخصي در اين . درصد نسبت به آب مقطر كاهش يافته اند 42و  38ترتيب 

 6نه بوده باشد، شكل به علت كاهش ضخامت اليه دوگا ضرايب با افزايش غلظت آباين كاهش اگر . ضرايب ايجاد نكرده است
. نشان مي دهد، وقتي غلظت سيال منفذي بسيار زياد باشد، تأثير اليه دوگانه بر خصوصيات ژئومكانيكي رس اندك مي شود

همچنين ممكن است در غلظت هاي باال كاتيون هاي موجود در آب، تركيب شدن با آنيون ها و تشكيل نمك را به اندركنش با 
اين نمك ها در منافذ خاك و بر سطح ذرات رسوب كرده و سبب مي شود، اندركنش ذرات . ح دهندسطح كاني هاي رسي ترجي

از اين رو به نظر مي رسد با افزايش غلظت آب، نرخ تغييرات ايجاد شده در خصوصيات . خاك با امالح موجود در آب كاهش يابد
  .مهندسي خاك كاهش مي يابد

و شور به ترتيب  ركيلوگرم بر سانتيمتر مربع با استفاده از آب مقطر، نيمه شو 5/2تا  1در محدود تنش  avميانگين 
،  017/0در اين محدوده تنش براي آب مقطر، نيمه شور و شور به ترتيب  mvو ميانگين ضريب  023/0و  022/0، 029/0
به علت كاهش ضخامت  اين ضرايب با افزايش غلظت آبكاهش اگر  .ساتنيمتر مربع بر كيلوگرم مي باشد  015/0و  016/0

در تنش هاي باال تأثير اليه دوگانه بر خصوصيات مهندسي خاك كم مي شود و  ،نشان مي دهد 6اليه دوگانه بوده باشد، شكل 
يوندهاي ايجاد اگر تغييرات به علت تشكيل پيوند در بين ذرات خاك بوده باشد، به نظر مي رسد در تنش هاي باال با غلبه بر پ

  . شده، خاك تحت هر سه نوع آب رفتاري يكسان نشان داده است

y = ‐0.095x + 0.595
R² = 0.989

y = ‐0.027x + 0.526
R² = 0.995
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  ضريب تحكيم در برابر غلظت آب. 7شكل 

  

 تأثير شوري آب بر نفوذپذيري  -3-4
سانتيمتر بر  48/3×10-8و  9/2×10-8، 98/1×10-8نيمه شور و شور به ترتيب  ضريب نفوذپذيري با استفاده از آب مقطر،

با  NaCLنتيجه گرفته اند كه افزايش در غلظت محلول هاي نمكيمخصوصاً )1992(و همكاران ) Yong(يانگ .مي باشدثانيه 
در مطالعاتي نيز كه . كاهش نيروي دافعه در بين صفحات منفي كاني هاي رسي، موجب افزايش در نفوذپذيري خاك مي شوند

، با افزايش غلظت سيال گرفته استانجام  Chadhari( 2001( و چادهري 1997) Rowe(و رائو ) Petrov(توسط پترو 
 چنانچهاما  .داده اندنسبت اين تغيير را به كاهش ضخامت اليه دوگانه آن ها . منفذي، ضريب نفوذپذيري افزايش يافته است

اشاره شد با توجه به درصد پايين كاني هاي رسي در خاك مورد مطالعه، درصد كمي از تغيير در ضريب نفوذپذيري به كاهش 
ات و ايجاد ساختار لخته اي ضخامت اليه دوگانه مربوط مي شود و سهم بيشتر آن ممكن است در اثر تشكيل پيوند در بين ذر

  .در خاك ايجاد شده باشد
كه با وجود اين. شده استدرصد  53در اين مطالعه استفاده از آب نيمه شور باعث افزايش ضريب نفوذپذيري به ميزان 

درصد نسبت به آب نيمه شور  20ت، ضريب نفوذپذيري براي آب شور برابر آب نيمه شور اس 50بيش از  آب شورغلظت 
با افزايش غلظت محلول افزايش يافته  ضريب نفوذپذيري نيز Muhammad( 2004( در مطالعه موحمد .افزايش يافته است

از اين رو به نظر مي رسد با افزايش در غلظت سيال منفذي ضريب . ناچيز استتغييرات موالر  1/0در غلظت بيش از  است اما
. از حدي بيشتر شود، تغيير چنداني در ضريب نفوذپذيري ايجاد نمي كنداما وقتي غلظت آب  د؛نفوذپذيري افزايش مي ياب

اظهار نظر در مورد غلظتي كه فراتر از آن تغيير مشخصي در پارامترهاي مهندسي خاك ايجاد نمي شود، مستلزم انجام 
  . آزمايشات در غلظت هاي متفاوت مي باشد

  
  تأثير شوري آب بر مقاومت تراكمي تك محوره -3-5

 233تا  209مقاومت تراكمي با استفاده از آب مقطر و نيمه شور . شداستفاده از هر نوع آب انجام  رآزمون سه بااين 
و  2008و همكاران در مطالعات انجام شده توسط منصور .كيلوپاسكال تعيين گرديد 270تا  250كيلوپاسكال و براي آب شور 
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آن ها افزايش مقاومت تراكمي را به . قاومت تراكمي خاك شده استنيز آب شور درياي مرده سبب افزايش م 2004ماحسنه 
رسوب نمك در خاك و ايفاي نقش آن به عنوان سيمان و همچنين اثر روغنكاري آب درياي مرده كه متراكم شدن خاك را 

امالح موجود  همچنين مي توان گفت. اين دليل در مورد مطالعه حاضر نيز صدق مي كند. تسهيل كرده است، نسبت داده اند
  .در آب شور سبب برقراري پيوند در بين ذرات خاك شده اند كه به موجب آن ها مقاومت تراكمي خاك افزايش يافته است

چنانچه ديده مي شود، . نشان داده شده استيكي ازآزمايشات نمودار تنش در مقابل كرنش محوري براي 8در شكل 
شور بيشتر بوده و براي خاك متراكم شده با آب مقطر و نيمه شور تقريباً يكسان مقاومت حداكثر براي خاك متراكم شده با آب 

به طوريكه در هر تنشي ميزان كرنش  آب نيمه شور در مقايسه با آب مقطر نوعي رفتار خميري در خاك ايجاد كرده است. است
ذرات خاك توسط امالح موجود در  با آب نيمه شور بيشتر است كه ممكن است در اثر شكست پيوندهاي تشكيل شده در بين

به عبارت ديگر در صورت استفاده از آب شور، . آب شور سبب تردتر شدن ساختار خاك شده است. آب نيمه شور بوده باشد
نقطه حداكثر تنش در كرنش پايين تري اتفاق مي افتد كه از اين نظر يك پيامد منفي در رفتار خاك مورد استفاده در هسته 

  .عبارت ديگر اين شكل نشان مي دهند آب شور مي تواند سبب گسيختگي در كرنش هاي كمتر گرددبه . سد است

  

  
  منحني تنش در مقابل كرنش .8شكل 

  
چنانچه . مقاومت تراكمي با آب شور در مقابل مقاومت تراكمي با آب شيرين براي سه مطالعه رسم شده است 9در شكل

االتر از آن قرار گرفته اند كه نشان دهنده افزايش جزئي در مقاومت ديده مي شود، اكثر نمونه ها نزديك خط قطري و كمي ب
لعه بيشترين درصد افزايش مقاومت مربوط به خاك رسي در مطالعه از بين اين سه مطا. تراكمي با استفاده از آب شور است

در  ودرصد  60ب افزايش مقاومت خاك به ميزان در اين نمونه استفاده از آب شور درياي مرده سب. است 2008ماحسنه 
بودن درصد اين تفاوت مي تواند به علت بيشتر . درصد شده است 18مطالعه حاضر آب شور سبب افزايش مقاومت به ميزان 

و بيشتر بودن غلظت آب در مطالعه ماحسنه ) درصد 28(نسبت به مطالعه حاضر ) درصد 39(ذرات رس در مطالعه ماحسنه 
از اين رو به نظر مي رسد با افزايش كاني هاي . بوده باشد )پي پي ام 97000(نسبت به مطالعه حاضر ) پي پي ام 330000(

  . ي از آب شور بيشتر مي شودرسي در خاك تأثيرپذيري مقاومت تراكم
  
 تأثير شوري آب بر پارامترهاي مقاومت برشي -3-6

ميانگين چسبندگي و زاويه اصطكاك با استفاده از آب مقطر، نيمه . اين آزمون دو بار با استفاده از هر نوع آب انجام گرديد
شوري آب . درجه مي باشد 2/15و  8/15، 8/14كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و  107/0و  108/0، 078/0شور و شور به ترتيب 

با اين حال افزايش ناچيزي در چسبندگي و . تأثير چشمگيري بر پارامترهاي مقاومت برشي خاك مورد مطالعه نداشته است
و جهانفر  )Naeini( در مطالعات نائيني. زاويه اصطكاك خاك در تماس با آب شور و نيمه شور ايجاد شده است
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)Jahanfar(2011سيدي كوا ، )Siddiqua(  آينينوال2011و همكاران ، )Ayininuola(  تايواري2009و همكاران ، 
)Tiwari(  دي مايو 2005و همكاران ، )Di Maio( و فنلي )Fenelli( 1994  نيز افزايش غلظت آب سبب  1378و علمدار

  .افزايش مقاومت برشي خاك شده است

  
  مقابل مقاومت تراكمي با آب شيرينمقاومت تراكمي با آب شور در . 9شكل 

  
  نتيجه گيري -4

در اين مطالعه اثر آب شور سرشاخه كرچاي و آب نيمه شور رودخانه آجي چاي بر خصوصيات مهندسي خـاك ريـز دانـه    
 از آنجايي كه درصد كاتيون ها در آب هاي مورد مطالعه تقريباً برابر بوده اسـت، . مورد استفاده در هسته سد كرچاي بررسي شد

  . نوع كاتيون تأثير چنداني در تغييرات ايجاد شده نداشته است و عمده تغييرات  ناشي از تفاوت در غلظت آب ها مي باشد
نتايج آزمايشات نشان داد، با افزايش شوري آب حدود آتربرگ، شاخص تراكم پذيري، شاخص تورم پذيري، ضريب قابليت 

مقاومت تراكمي و پارامترهـاي مقاومـت   ضريب نفوذپذيري، يب تحكيم، فشردگي حجمي و ضريب قابليت فشردگي كاهش و ضر
اين تغييرات عمدتاً به افزايش نيروي جاذبه در بين ذرات خـاك و تشـكيل پيونـد در بـين آن هـا      . برشي خاك افزايش مي يابد

داده شـده اسـت و بـا     توسط امالح موجود در آب و تشكيل بلورهاي نمك در منافذ خاك و ايفاي نقش به عنوان سيمان نسـبت 
توجه به پايين بودن درصد رس در خاك، سهم كمتري از تغييرات مربوط به كاهش ضخامت اليه دوگانه با افـزايش شـوري آب   

برابر آب نيمه شور است، اما تفاوت بين خصوصيات خاك با اين دو نوع آب انـدك   50اگر چه غلظت آب شور بيش از . مي باشد
دليـل ايـن   . نرخ تغييرات ايجاد شده در خصوصيات مهندسي خاك كاهش مي يابـد  ،افزايش شوري آببه نظر مي رسد با . است

امر را مي توان اين چنين بيان كرد كه افزايش بيش از حد غلظت آب سبب مي شود كاتيون هاي موجود در آب قبل از تأثير بر 
ين نمك ها بر سـطح ذرات و در منافـذ خـاك رسـوب     ا. سطح كاني هاي رسي با آنيون ها تركيب شده و تشكيل نمك را بدهند

بدين ترتيب افزايش بيشتر در غلظت آب تفاوت مشخصي را در رفتار خاك . كرده و سطح تماس ذرات با آب را كاهش مي دهند
ي آزمون تحكيم نشان داد در تنش هاي باال رفتار خاك با هر سه نوع آب استفاده شـده بـه يكـديگر نزديـك مـ     . ايجاد نمي كند

در آزمـون مقاومـت   . علت اين امر به شكسته شدن پيوندهاي تشكيل شده در بين ذرات در فشارهاي باال نسبت داده شـد . شود
تراكمي ديده شد كه آب شور سبب نوعي تردي در ساختمان خاك مي گردد بـه گونـه اي كـه گسـيختگي در كـرنش كمتـري       

به جز نفوذپذيري كه با افزايش شـوري آب  .ه در هسته سد مي باشدحادث مي شود كه از اين نظر يك نكته منفي جهت استفاد
افزايش نشان داده است و آزمون تك محوره كه نشان داد آب شور مي توانـد سـبب گسـيختگي در كـرنش هـاي كمتـر گـردد،        

ده از آب شـور  بنابراين اسـتفا . هسته سد مي باشداستفاده در تغييرات در ديگر پارامترهاي مهندسي خاك در جهت مثبت براي 
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الزم به ذكر  .گرددبراي عمل آوري هسته سد بالمانع بوده و حتي مي تواند سبب بهبود برخي از خصوصيات مهندسي خاك نيز 
  .است كه موضوع برخورد آب شيرين با سد عمل آوري شده با آب شور مورد بررسي و توجه قرار گيرد

عوامل دروني شامل درصد ريز دانـه،  . روني و بيروني تقسيم مي شونددر كل عوامل تأثيرگذار بر رفتار خاك به دو دسته د
هرچه درصد رس خـاك بيشـتر و كـاني    . درصد رس و نوع كاني رسي و عوامل بيروني شامل غلظت آب و نوع كاتيون مي باشند
  .گرددرسي از نوع فعالتر باشد، تأثير عوامل بيروني بر خصوصيات مهندسي خاك بيشتر مي 

  مراجع

علمدار، تأثير دراز مدت آب شور بر خاك هاي ريز دانه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده عمران، دانشگاه تربيت مدرس سعيد ]1[
1378. 

[2] Alainachi, I. H., and Alobaidy, G. A., "The Effects of Basra Gulf Salt Water on The Proctor Compaction and 
CBR Test Results of Soil Samples at Baniyas City, Abu Dhabi,UAE", Electronic Journal of Geotechnical 
Engineering, Vol.15,2010. 

[3] Ayininuola, G. M., Agbede, O. A., and Franklin, S. O., "Influence of Calcium Sulphate on Subsoil Cohesion 
and Angle of Friction", Journal of Applied Sciences Research, Vol.5, 2009, 297-304. 

[4] Chaudhari, S., "Saturated Hydraulic Conductivity, Dispersion, Swelling, and Exchangeable Sodium 
Percentage of Different Textured Soils as Influenced by Water Quality", Communications in Soil Science 
and Plant Analysis, Vol.32, 2001, 2439-2455. 

[5] Di Maio, C., and Fenelli, G. b., "Residual Strenght of Kaolin and Bentonite: The Influence of Their 
Constituent Pore Fluid", Geotecnique, Vol.44, 1994, 217-226. 

[6] Emami Azadi, M. R., "The Effects of Urmieh Lake Salt Water on the Proctor Compaction and CBR Test 
Results of Well Graded Gravel-Sand Mixed With Clay (GSCW) Soil Samples", Electronic Journal of 
Geotechnical Engineering, Vol.13, 2008. 

[7] Mahasneh, B. Z., "Dead Sea Water as a Soil Improvement Agent", Electronic Journal of Geotechnical 
Engineering, Vol.9, 2004. 

[8] Mansour, Z. M., Taha, M. R., and Chik, Z., "Fresh   - Brine Water Effect on the Basic Engineering Properties 
of Lisan Marl-Dead Sea- Jordan", Journal of Applied Sciences, Vol. 8, 2008, 3603-3611. 

[9] Muhammad, N., "Hydraulic, Diffusion, and Retention Characteristics of Inorganic Chemicals in Bentonite", 
Ph.D. thesis, University of South Florida, 2004. 

[10] Naeini, S. A., and Jahanfar, M. A., "Effect of Salt Solution and Plasticity Index on Undrain Shear Strength 
of Clays", World Academy of Science Engineering and Technology, Vol.73, 2011. 

[11] Petrov, R. J., and Rowe, R. K., "Geosynthetic clay liner (GCL)-Chemical Compatibility by Hydraulic 
Conductivity Testing and Factors Impacting its Performance", Canadian Geotechnical Journal, Vol.34, 
1997, 863-885. 

[12] Schmitz, R. M., "Can the Diffuse Double Layer Theory Describe Changes in Hydraulic Conductivity of 
Compacted Clays?", Geotechnical and Geological Engineering, Vol.24, 2006, 1835-1844. 

[13] Shariatmadari, N., Salami, M., and Karimpour Fard, M., "Effect of Inorganic Salt Solutions on Some 
Geotechnical Properties of Soil-Bentonite Mixtures as Barriers", International Journal of Civil Engineering, 
Vol.9, 2011. 

[14] Siddiqua, S., Blatz and, J. A.,  Greg, S., "Investigation of the Mechanical Behaviour of Light and Dense 
Backfill Material Subjected to Various Pore Fluid Conditions", Geotechnical Conference, 2011. 

[15] Tiwari, B. G., Tuladhar, R., and Marui, H., "Variation in Residual Shear Strength of the Soil with the 
Salinity of Pore Fluid", Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, Vol.131, 2005. 

[16] Yong, R. N., Mohamed, A. M. O., and Warkentin,  B. P., "Principles of Contaminant Transport in soils, 
Developments in Geotechnical Engineering", Elsevier Sience Publishers, Amsterdam, Vol.73, 1992.   

[17] Yukselen-Aksoy, Y., Kaya, A., and Ören, A. H., "Seawater Effect on Consistency Limits and 
Compressibility Characteristics of Clays, Engineering Geology, Vol.102, 2008, 54–61. 

  



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

 
  

 

 
 

  

  

  


