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  :چكيده
هاي دار مانند خاكهاي مسئلهواد معدني قابل حل مانند گچ و ساير خاكهاي حاوي ممسائل و مشكالت خاك

هاي آبي در ايران و ساير كشورهاي و سازههاي آبياري واگرا، به عنوان يكي از مشكالت اصلي در تخريب كانال
الت با توجه به مطالعات و تجربيات در كشورهاي مختلف براي جلوگيري از بروز مشك. باشدجهان، مطرح مي
پيشنهاد كارشناسان در . هاي گوناگوني از طرف كارشناسان ذيربط ارائه شده استها راه حلتخريب اين سازه

وشيميايي خاك و مطالعات ژئوتكنيكي و در مراحل بعدي تعويض  درجه اول شناسايي دقيق مشخصات فيزيكي
 و اصلي پيشنهاد شدههاي عمده حلن راهخاك و تراكم آن و استفاده از غشاهاي پالستيكي غيرقابل نفوذ به عنوا

با توجه به اهميت آب و توسعه كشاورزي و صنعت در نواحي مختلف جهان خصوصاً در مناطق خشك مانند  .است
هاي آبي و هدر رفتن آب و كاهش خسارات اقتصادي مستلزم مطالعات كافي ايران جلوگيري از تخريب سازه

بدون انجام مطالعات . ياشدهاي آبياري ميها و مسير احداث كانالسازه مهندسين و مشاور و شناسايي كامل پي
دي و خسارات اقتصاهاي آبي با مشكالت كيفيت فيزيكي خاك، احداث سازههاي دقيق ژئوتكنيك و تهيه نقشه

  .مواجه خواهد شدفراوان 
  

  شناسايي خاك –بندي عايق –خاك  –گچ  –كانال : هاي كليديواژه
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  آن به عنوان خاك پي و منابع قرضه مشكالتمسائل و  ، مواد معدني مانند گچ خاكهاي حاوي
  
  :  مقدمه -1

مسـائل و  تلـف  اسـتانهاي مخ  رسال اخير در كشور ما ايران د هدر پنجاكشاورزي  كارهاي عمراني و توسعه گسترشبا 
 بر غبال نظر اقتصادي جمعاً زكه ا جود آمدهبه و لهاي آبياريخصوصا كانا و خسارات قابل توجهي در پروژه هاي عمراني مشكالت

پي و اسـتفاده از   هاي انجام شده ، عمده ترين آنها عدم شناخت صحيح و دقيق از خاكهايپيرو بررسي ، دميشوميلياردها ريال 
 رد مـده بدسـت آ  تبررسي و تجربيابه ر ضگزارش حا. بوده است  هادر پروژه مناسب و حاوي مواد معدني و گچخاكهاي قرضه نا

 زاز بـرو هاي فني و علمي براي جلو گيـري  حلهايو ارائه راه اهخرابيمطالعات ، نحوه مقابله و ترميم  روشها ، خرابي تمورد عل
  . مي پردازدهاي در دست اقدام در پروژه مشكالت

  
 خاكهـاي مسـئله دار در كشـور    مشكالتآمده به علت  دبو جوچند مثال عيني از خرابي هاي  -2

  نايرا
آبيـاري بـاال   ياري سمت راست نكو آبـاد در شـبكه   كيلومتر از كانالهاي شبكه آب 13آمده در  دبو جوهاي تخريب 2-1

  دست اصفهان 
  )كانالهاي آبشار ( پايين دست اصفهان هاي آبياري هاي به وجود آمده در شبكهتخريب  2-2
  ياري گتوند در استان خوزستانهاي آبكههاي به وجود آمده در شبو تخريب مشكالتمسائل    2-3
  گچمشهد به علت وجود  ررضا شههاي منطقه مسكوني تركهاي به وجود آمده در ساختمان   2-4

 تخريب كانال هاي سيمين دشت گرمسار   2-5            
ه رود واقـع  زرينـ در ماكو و  تهاي پل دشو كانال زهاي اطراف شهر  اهواوه  و كانالتخريب كانالهاي زير سد سا  2-6

 -هاي مهيار در محور جـاده اصـفهان   كيلومتركانال 30و  چند منظوره صوفي چاي  حو طربايجان غربي در استان آذر
  شهرضا

هـاي مسـئله دار   -در بهبهان كه بـه علـت عبـور از خـاك    كانال انتقال آب سمت راست سد انحرافي شهدا واقع   2-7
  .خصوصا گچ  دچار مشكالت شده است

  و منابع و مخازن آبي در سرتاسركشور  هاكانال مده در آبه وجود  خرابي هايها مثال عيني از  و ده  8 -2
  
  خاكهاي حاوي مواد معدني و گچ جهاني در رابطه با  مشكالت - 3
 

امالح  زحاوي مواد معدني و همچنين وجود مقادير قابل توجهي ا مسئله دار و رابطه با خاكهاي  سطح جهاني در در
وجود داشته   ايعمده مشكالتمسائل و اند در تعدادي از كشورها كه در رابطه با آب بوده هاييدر پي سازه ها وخاكدر گچي 

. ر اين مقاله مفيد و ضروري ميباشدها در اين خصوص دارائه تجربيات آن لذا .و خسارات قابل توجهي نيز به وجود آمده
در سطح جهاني تشكيل و اطالعات فني و تجربيات بدست  سمينارهايموارد همچنين با توجه به ضرورت تبادل فني در اين 

داشته حاوي مواد معدني وجود از جمله كشورهايي كه در آنها مسائل خاكهاي . ه به بحث و بررسي گذاشته شده استآمد
فرانسه و  ،، ايران، آمريكا)رين در بين النه(، عراق)حوزه فرات (جماهير شوروي سابق، سوريه  اتحاد ،ميتوان از كشورهاي اسپانيا

  .دچند كشور ديگر را ميتوان نام بر
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   در اسپانيا  3-1

ديدي شامل ايجاد سـوراخها  مكانيكي ش تمادريد اثرادر  EBROطبق گزارش اتحاديه هيدروگرافيكال رودخانه ابرو 
ودر . بهاي مورد آبياري اراضي بوده اسـت پس در آها در كانالهايي كه در اراضي گچ دار ساخته شده  ناشي از  انحالل ژيو گودال

ــت   ــوارد عل ــامي م ــتم ــد   هاصــلي رخن ــچ دار ميباش ــاك گ ــا خ ــاس آب ب ــر روي   . و تم ــه ب ــداماتي ك ــات حاصــل از اق تجربي
ها بايـد  ي از نفوذ آب در پوشش بدنه كانالبراي جلوگير ،انجام شده نشان ميدهد CATALENHAو ARAGANكانالهاي

. ش بتوني كانال استفاده كـرد  اي از خاك رس در زير پوشروي پوشش بتوني كانال و يا اليه الستيكي ضخيماز مواد پ اياليهاز 
در گـزارش  . ديـواره در قسـمت گـچ دار ميباشـد     بوده است عبارت است از تعويض خاكحل ديگري كه بسيار رضايت بخش راه

گردد نتايج آن رضايت  چه مخلوطي از خاك رس و سيمان ترزيقترميم كانالها در اسپانيا در جوار پوشش بدنه و كف كانال چنان
  . سانتيمتر ميباشد 25تا 20يه حدود اين آزمايش در اسپانيا موفقيت آميز بوده ضخامت اين ال .بخش ميباشد

  
  شوروي سابق  جماهيري در كشور اتحاد  3-2

در خاكهاي گچدار و فرونشسـته در  به علت آب شستگي زير پي   TOSHARبتوني ساخته شده در توشار  كانالهاي
اين كشور زيان هاي زيادي بوجود آورده براي جلو گيري از ادامه خسارات خاك اين كانالها تا عمق و ضخامت حد اقل تعـويض  

  : بطور كلي اقدامات ضروري در اين پروژه به شرح ذيل انجام شده است  .كه نتايج آن رضايت بخش بوده است گرديد
  
  . تا تراكم خاك پي مناسب گردد  ه شدها را مقدمتا بايد توسط غلطك كوبيدمسير كانال -1
يا  و polymericمواد پلي مريك  اليه از ك مناسب تعويض و جايگزين وبا يك براي پيشگيري از نفوذ آب خاك بستر باخا -2

  .شديك اليه بتوني پيش ساخته پوشيده 
  
  در كشور عراق  3-3

ضمن بازديد مشابه در كانالهاي آبياري  خرابي هاياراضي گچدار و  مشكالتد مسائل و در پروژه كركوك به علت وجو
از فعاليت هاي  شده و آشنابا نحوه اجراي عايق بندي كانالهاي پروژه اصفهان  شناسان و مهندسين عراقي از ايراناز كار تعدادي

استفاده  pvc مواد پوششينجام شد براي پوشش كانال ها از در اقداماتي كه در اين پروژه ا. تهيه نمودند  شو گزاراجرايي فيلم 
  .روي آن ها مشاهده ميشود  تعدادي ترك در حال حاضر اين پوشش ها سفت شده و.گرديد 

  
  در كشور سوريه  3-4

بـه همـين   . سوريه ميباشدها در اراضي آلوده به مواد معدني و گچ كشور سازه احداثبارز در زمينه  مثال هاياز  يكي
در اراضي  كانال ثاحداشور سمينار بزرگ بين المللي در زمينه كدر حوزه دشت فرات  در اين  اهخرابيناسبت با توجه وسعت م

در سوريه  .ر شرايط خاكهاي مسئله دار ميباشداين گردهمايي راهنماي بسيار مناسبي براي كار د فني  نتايجگچدار تشكيل كه 
آبيـاري احـداث شـده     كانالهـاي از  تعـدادي در  فـرات رودخانـه   هكتار از اراضـي حـوزه   64000 ساماندهيپس از اجراي برنامه 
آمد كه با توجه به اهميت اين پروژه از نظر اقتصادي و اجتمايي مسـئولين مربوطـه را بـه فكـر      دبو جواي فروريختگيهاي عمده
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 5.5كانـال وادي بـه ظرفيـت     ،شـهر ركـا   در اين خصوص به عنوان مثال در ناحيـه بـالخ واقـع در شـمال     . چاره جوئي انداخت
در اين كانالها ضخامت پوشش بتـون بـه    گرديدمتر مكعب در ثانيه احداث  20هابيه به ظرفيت  كانال سل ومترمكعب در ثانيه 

سال  ازي شد در دسامبر هميندر اين كانال ها آب اند 1973براي اولين بار در اوائل سال . اجرا گرديدسانتيمتر  12تا 10اندازه 
و ايجـاد شـكاف در طـول كانـال     كانالها به وجود آمد كه منجر به فروريختگيهايي در ديوار كانـال   طولهاي عمدهاي در خرابي
متـر در مسـير كانـال بـه      2، تغيير و تعويض خاك گچدار بستر موجود با خاك فاقد گچ در مقـاطع  براي ترميم خرابيها. گرديد

بـه پيشـنهاد   صلحت در اين ديده شد از نظر كارشناس بين المللي نيز استفاده شـود لـذا بنـا    مرحله اجرا در آمد  با اين وجود م
گـزارش  . از پروژه بازديد به عمـل آوردنـد    RIPPONو   ELLESPERMANسعه و ترميم دو كارشناس به اساميبانك تو

د كه آيا امكان طـرح و سـاخت   ا بررسي گرددر بدو امر بايد اساسود كه حاكي از اين ب. دگان در چند ماه بعد تسليم گرديدنامبر
هـاي بسـتر شـده و    آب باعث شستگي مواد معدني در خـاك ، زيرا نفوذ ده در اين خاكها وجود دارد يا نهش يدآّب بنهاي كانال

رد مصـالح مـو   -مقطع كانالهـا   -مسير كانالها: شاملگيرند  لذا عواملي كه بايد مورد توجه قرارباعث شكستگي و ريزش ميگردد 
. باشـد  تراكم و دانسيته مناسب خاكها مـي  -اساختمان ه غير قابل نفوذ كردن -زير زمين كشيزهو  و عرضي كشيزه –مصرف 

باره خاكهاي گچدار در حوزه بالخ گزارش ديگري  در FAOكارشناس موسسه جهاني  LOVASآقاي  1973در ماه اوت سال 
در دسـامبر  . ه داراي مقدار گچ هستند بحث نمـود و زمينهاي مورد آبياري ك كانالها -تهيه و در آن مشخصات تاسيسات آبياري 

بدنـه و   واز بازديد از پروژه پيشنهاد كردند ديـواره   ساسپانيايي پ كارشناسان MALINAو  FELLEROهمان سال آقايان 
نتيمتر برسـد پـس از   سـا  20الـي   15بـه   كانال بتـوني تقويت شوند و ضخامت پوشش خاك رس و سيمان  تزريقكف كانال با 

به اجـرا در آمـد و نتـايجي كـه      پروژهاصلي  مكانهايبرنامه تقويت  اسپانياييسوري  كارشناسانهاي متقابل بازديد فوق و ديدار
   .كار به داليل اقتصادي ادامه يافتبسيار تشويق كننده بود لذا اين  دآوربدست 

مورد عكس العمـل خاكهـاي گچـدار و اثـرات     گزارشي در  GERSARو  MELCASOLآقايان  1974در  ژانويه 
در گزارش خود چنين نتيجه گيري كردند كه راه حل هاي مناسب بايد از نتايج آزمايشـها يـي كـه تـا      ونمودند بعدي آن ارائه 

  . كنون انجام گرديده بايد بدست آيد
گزارشي تحت عنوان وجـود  استروي از كشور  بلغارستان مهندس مشاور تكنو اسپرت 1974در ادامه تحقيقات در سال

گچ وجـود  % 40كه داراي حدود  خاكهاييمسائل در اراضي گچ دار حوزه  بالخ و روشهاي مقابله با آن ارائه نمودند ودر آن براي 
هـا را   بتـون همچنين سيمان مـورد مصـرف در   . همراه با پوشش بتون توصيه نمودند   PVCغشاي  زبدنه كانال ا شدارد پوش

در سوريه گزارشي  BOYADGIEVبه نام  FAOكارشناس ديگري از  1974در ژوئيه . دادند  دپيشنها سيمان ضد سولفات
كارشـناس ارشـد    HESE. تحت عنوان اطالعات اضافي به دانش خاكهاي گچدار در حوزه هوندا و بـالخ تهيـه و تسـليم نمـود     

FAO ن نكات ذيل را مورد بحث و بررسي قرار داد  زير عنوان بررسي هايي در مورد گچ و خاكهاي گچدار ارائه داد و در آ:   
  . ثرند عواملي كه در تحليل گچ مو -
  ظرفيت تبادل كاتيون ها در خاكهاي گچ دار  -
  تجزيه و تحليل خاكهاي گچ دار   -

 طراح پروژه پس از بازديد از طرح خاطر نشان ءشركااز مهندس مشاور سر الكساندر گيب و  LANEآقاي 1975در ماه مارس
شامل تعويض خاك زير  تعميراتيساخت در مورد كانالهاي ساخته شده كه بعد از مدتي كوتاه نواقص كار آشكار شده كارهاي 

. كانال با خاك رس انجام گيرد و در مورد پوشش هاي بتوني  درزه هاي كانال ها بايد با مواد درز بندي كامال پر گردد 
  . سيمان نيز ميتوان استفاده نمود  تزريقاوز نموده و از متر تج 5همچنين فاصله درزه ها نبايد از 

كانالها پيشنهاد نمود  يدآّب بن و روشهايكر مسائل ذ طي يادداشت كوتاهي پس از  GERSERآقاي 1975در اوت 
اين مسئله  از  آن جائيكه. كه عمليات آزمايشي از طريق پوشش بدنه كانالهايي كه در خاكهاي گچ دار واقع شده اند توسعه يابد 
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فرات الزم دانست ترتيب يك گرد همايي بين المللي از  پروژهاز نظر ساختماني و اقتصادي حائز اهميت بود لذا وزارت 
  . رتبه فن را بدهد تا به منظور بهسازي اراضي گچ دار  به شرح ذيل مورد بررسي و بحث قرار گيرد  يكارشناسان عال

كانال هاي آبياري در خاكهاي گچ دار و تعيين درصد گچ بدون خطر براي احداث  تعيين مناسب ترين روش بدنه سازي  -1
  سازه كانال 

فني براي پيمان  تتهيه مشخصا  تعيين مناسب ترين روش بدنه سازي و مصالح براي پوش كانالها در خاكهاي گچدار و  -2
  كاران مربوطه 

اري اين قبيل تا سيسات اي گچ دار و چگونگي تعميرات و نگهدتبادل نظر در باره جنبه هاي مختلف مسائل ناشي از خاكه -3
  و كانالها

  
  اجالس دمشق -
وزارت پـروژه فـرات كشـور     ، قبلي توضيح داده شده است با توجه بـه اهميـت موضـوع    پاراگراف هايدر  همچنانكه  

هفت كشور ، بلغارستان، ژاپـن   شناسان، يك تركيب از كارتوزيع و در خاكهاي گچ دار  هبا شبكسوريه به منظور مسا ئل در گير 
بـا همراهـي    FAO،انگلستان ، اياالت متحده آمريكا ، فرانسه ،اسپانيا، كشور اتحاد جماهير شوروي سابق ، همراه با كارشناسان 

د كارشناسان وزارت پروژه سد فرات را دعوت و مسائل  ،مشگالت احداث سازه هاي آبي در خاكهاي حاوي مواد معدني وگچ مور
  :بحث و تبادل نظر به شرح ذيل قرار گرفت 

  
  پژوهش الزم به منظور تهيه طرح مناسب براي شبكه هاي توذيع آب در اراضي گچ دار   -
  گچ دار اراضي خاكهاي  توذيع درطرح تهيه    -
  هاي توزيع  هروشهاي اجرائي در احداث شبك  -
  

  : گيرد ممرحله انجاد پس از تبادل نظر دريافتند كه اين پژوهشها بايد در چن
تجزيه شـيميايي آب هـاي منطقـه زيـر      -هيدروژئولوژي  -آبشناسي  -زمين شناسي  -نقشه برداري  -ئومورفولوژي ژمطالعات 

اندازه  تعيين در صد گچ در خاك  مسيرو تعيين وزن مخصوص طبيعي و بستر مكانيك خاك هاي مطالعات -زميني و سطحي 
  گيري نفوذ پذيري خاك در محل

پيرو بحث وتبادل نظر در اجالس ،  بطور خالصه وبا در نظر گرفتن كليه موارد فني و تجربيات بدست آمده خاكها در رابطـه بـا   
 رده قرار ميگيرند خاكها از نظر تراكم طبيعي در سه . سازه هايي كه با آب سروكار دارند 

 
  1.45t/m3خاكهاي با وزن مخصوص طبيعي كم                كمتر از -

 m3    1.75- 1.45 t/خاكهاي با وزن مخصوص طبيعي متوسط           -
 t/m3 1.75 خاكهاي با وزن مخصوص طبيعي باال                 بزرگتراز  -

 
ديـاگرام  . خاكهاي موجود در بستر كانالها در يكي از اين رده ها با در صد هاي مختلف مواد معدني ويا در صد گچ قرار ميگيرند 

 .ميباشد ذيل روش اجرايي پوشش كانالها به شرح دياگرام  بنهاد شده در سمينار دمشق براي انتخاپيش
 
 
 
 



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

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دانسيته كم خاك          t/m3 1.45   دانسيته متوسط خاك   t/m3 1.75دانسيته زياد خاك                                   
       

 وزن مخصوص طبيعي خاك ها                                               

                               
  دياگرام توصيه شده  

                                  براي پوشش كانالها   
  

  
صورتي منطقه تعويض خاك          در 

   8%تر كه در صد ژيپس باال
  
  
  

4 
 

 PVCكانال حتما بايد با پوشش    
      اليه غير قابل  -عايق بندي شود     

نفوذ مستقيم روي خاك يا بين دو اليه 
 نمد
          lit/m2 1حد اكثرنشد آب      
  بتون     

  
  
  
  

گچ                               
8%                          

                                      
                                      

  
  
  

                           5% 
گچ

  

  
2 

 محل درزه ها باماستيك پر شود -بتون با كيفيت  خيلي خوب   
 ليتر حد اكثر در مترمربع 6بتون  نفوذ پذيري  

      
محل بستر بايد خوب متراكم 

                    گردد           
  

                    3+2 

3% 
  
  

  ليتر در   روز در متر مربع                     20پوشش بتوني ساده ميزان نفوذ حد اكثر 
 

                         
 

گچ                             
                              

  
 تعويض خاك بستر     
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ده بـراي پوشـش كانالهـاي    شباتوجه به دياگرام توصيه  ينار بين الملليدياگرام توصيه شده براي پوشش كانالهاي آبياري در سم
 : آبياري در سمينار سوريه  موارد ذيل را ميتوان مورد توجه و اقدام اجرايي قرار داد

 
خـاك بسـتر حتمـا بايـد     % 3و در صد گچ كمتـر از  ) تن در متر مكعب  1.45دانسيته  پائين تر از ( كم  تراكمدر خاكهاي با  -
مواد معدني و گـچ در  . عمق خاك تعويضي بايد تا يك متر بوده وخاك قرضه بايد مناسب و خوب متراكم گردد . ويض گردد تع

 .خاك قرضه نبايد از حد مجاز باال تر باشد 
 
ي در حتگچ باعث نگراني نيست % 3تاحدود . بر مترمكعب باشد  تن 1.45در موارد عادي در صورتيكه دانسيته خاك باالتر از   -

 . كانالهاي فرعي تا چند در صد بيشتر هم قابل تحمل ميباشد 
 
و غشا نفـوذ  .متر مكعب در ثانيه باشد توصيه ميشود پوشش كانال در دواليه باشد  10در مواردي كه ظرفيت كانال بيشتر از   -

آب بندي شود  ديگرسولفيد يا مواد ميليمتر پي وي سي بايد باشد درزه هاي بتون با تركيب پلي  0.5.ناپذيرحد اقل به ضخامت 
 توجه شود قبل از مصرف مواد درزبندي ، درزه ها خشك باشد. 
 
صـاف   هجد اراطالع داشتن از ميزان در صد گچ ، تراكم خاك  و همچنين تراشيدن جداربراي ايجاد يك هنگام احداث كانال   -

 .براي نصب عايق بندي الزامي ميباشد 
 
 . ن كانال مصرف ميشود بايد از سيمان ضد سولفات باشد سيماني كه براي بتو   -
 
سپس با ريخـتن   متر پر و 2در مورد گودال هاي به وجود آمده در كف كانال بايد ابتدا آن ها را با قلوه سنگ و ماسه تا عمق   -

  . خاك ري مرغوب متراكم گردد و سپس در مرحله بعد پوشش اجرا گردد 
  
 :نتيجه گيري   -

رات سوريه مسئله وجود امالح معدني خصوصا گچ در بدنه كانال ايجاد اشكال نمـود كـه در بعضـي مواقـع     در حوزه ف
گچ تا اين انـدازه در كانـال هـا     ددر ابتداي كار گمان نمي رفت كه مسئله وجو را شامل مي شده است % 25خاك هاي بستر تا 
فقط كشورهاي اسپانياو اتحاد جماهير شوروي سابق . ورد محدود بوداز قرار معلوم تجربيات جهاني در اين م. ايجاد اشكال نمايد 

 اين مورد داراي تجربيات ويژه اي بوده اند  رد
جلوگيري از نفوذ آب از داخل كانال به : روش هاي مختلفي كه مهندسين مشاور گوناگون در اين موارد پيشنهاد داده اند شامل 

پيشنهاد ديگر اينكه كانالها بايد با بتون مسلح ويا با . به حفره هاي پي ميباشد داخل خاك و ساير آب هاي سطحي و زيرزميني 
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ينان بخـش ولـي   اين كار گرچه اطم. ورقه هاي پي وي سي  روي خاكي فاقد گچ ويا خاك قرضه بدون امالح ايجاد گردد  نصب
و نمد مخصوص مصنوعي زير PVC  بردن مخلوطي از سيمان و خاك رس و يا بكارتوصيه ديگر اينكه تزريق  .پر هزينه ميباشد

الزم به توضـيح ميباشـد البتـه    . مسئله اقتصادي نيز در اين مورد مهم ميباشد  هالبت. پوشش بتوني و يا آسفالت كانالها ميباشد 
يـب  اسـتفاده از ترك  اتصميمات الزم ب و تصميم گيري براي هر سايت ايجاب ميكند در هر پروژه اشرايط محلي در پوشش كاناله

درصد گچ خاكها  ، ميزان سـديم   ، نويژه نفوذ پذيري آ هخاك ها ب شيمياييمشخصات فيزيكي و  .روشهاي مختلف انجام شود
گـچ در   لو شـك نـوع   -تحليل مواد معدني و سولفات در آب آبياري  -) درجه حرارت  هبه ويژ(، شرايط جوي تراكم بستر ،خاك

 صات كلي زمين شناسي ، هيدرولوژي و هيدوژئو لوژي از عوامل مهم هستند كه بايدو مشخ) يا بلور  به صورت پودر و(خاك ها 
  .نظر قرار گيرد دبايد م دسروكار دارنيي كه با آب در كانال سازي و يا ساير سازه ها

  
  در كشور ايران   3-5

 تشكيالت تبخيري فراوان و را طي نموده كوه زاييدر كشور پهناور ما ايران با توجه به اينكه فالت قاره چندين دوران 
 .يافت ميشود رامالح موجود و گچ  در گستره خاكي دشتها ويا در ساير تشكيالت زمين شناسي به وفو. دارد   رسرتاسر كشودر 

چنين احداث منابع و مخازن آب ،سـازه هـاي آبـي ماننـد      لذا دقت دست اندر كاران كارهاي ساختماني كه با پي سازه ها و هم
راه سازي و ساير كارهاي اجرايي كه نياز به تامين خاكهـاي قرضـه بـراي     بياري و كارهاي حساس نظير  سد سازي وكانالهاي آ

  .دارند را طلب ميكند خاك ريزيانجام عمليات 
به اينكه در سالهاي اخير گزارشات متعددي در زمينـه خرابـي هـاي گونـاگون در سـازه هـاي آبـي خصوصـا          هبا توج
يـايي كـه آنهـم بخـاطر     در سازه هـاي در  وسيعتربسيار  خرابي هايجود دارد و هم چنين  استانهاي مختلف در كانالهاي آبياري

از  بو آدست اندر كاران بـه امـالح موجـود در خـاك      توجه ويژه كارشناسان و .امالح مختلف موجود  در آبهاي دريايي ميباشد
به علت عدم شناخت امالح موجـود ويـا    به وجود آمده كه ي وسيعبه عنوان مثال از چند نوع خرابضروريات هر پروژه مي باشد، 

وتجربيـات   مـده آمشـكالت بـه وجـود     مطالعـه  با استفاده از . نام بر د بشرح ذيل كشور وجود داشته را ميتوان رگچ در خاك د
 بيشـتر  دن خسـارات مـالي  از وارد آم ژه هاي كشور اتخاذ ودر پروراهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از تكرار آن جهاني ميتوان 
  .جلوگيري نمود 

  
كانالهـاي اصـلي سـمت     اصفهان به علت برخورد با اراضي گچي در دشت هايساختمان كانالهاي آبياري  در جريان احداث  -  

  و هم چنين در اراضي منطقه آبشار مترمكعب در ثانيه 15با دبي  )در باالدست اصفهان (  يكيلومتر 35به طول  راست نكو آباد
، پس از آب اندازي قسمت هايي از پو شش  و در شالوده ساختمانهاي مربوطه در قسمت هايي از مسير  )پائين دست اصفهان ( 

خسارت ديد  براي تعيين علت هاي خسارت اقدامات عالج بخشي يك تيم از متخصصين مكانيـك خـاك و    شالوده ها كانال ها
     سوگراگزارش علت اصلي خرابي را باال بودن ميـزان نمـك قابـل حـل     SOGREA يل از شركت مهندسي مشاور فرانسويسيو

 نزديـك كانـال    به طور محدود قنوات كشـف نشـده اي   طاز نقادر اراضي تشخيص داد همچنين در بعضي  GEPSE)  سژيپ( 
ل چـپ سـد انحرافـي    باتوجه به اينكه در آت مقطع كانالهاي بزرگتري در ساح. كه مزيد بر علت خرابي بوده است  وجود داشت

در حـال احـداث بـود اقـدامات      نكيلومتري اصفهان و هم چنين در منطقه دشت هاي پائين دست اصـفها 40باددر فاصله آنكو 
هر چند تخريب هاي قابل تـوجهي  . نها قبل از تخريب در دستور كار قرار گرفت آاساسي براي مطالعات دقيق تر و عالج بخشي 

آبيـاري در دشـت هـاي     شـبكه هـاي مـدرن   الزم به توضيح است  .مده بود آاحداث شده به وجود در اين مناطق در كانال هاي 
كيلـوتر كانـال   200كانالهاي اصلي و فرعي به طول كلي حدود  نبر ساختما لاصفهان، عمليات عمراني بسيار وسيعي كه مشتم

  :در چهار بخش واقع شده اند ميباشد اراضي آبياري يج جايگزين انهار قديمي شده است هاي مختلف كه به تدر
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  هكتار  15000       ساحل راست نكو آباد با مساحتي در حدود  -
  هكتار 5000         د با مساحتي حدود      ساحل چپ نكو ابا -
  هكتار 15000     ساحل راست آبشار با مساحتي حدود          -
  رهكتا 15000      احت حدود          ساحل چپ آبشار با مس -
  

تا تعيين نوع پوشش مناسب با شـرايط منطقـه و    اخرابي هلزوما قبل از شروع عمليات تعمير يك بر آورد كلي و دقيق از ميزان 
در مورد اطمينان بخشي از نحوه يد آبايد به عمل )   PVCخاك قرضه مناسب ويا مواد عايق بندي از نوع ( مواد قابل دسترس 

نـوع تعميـر و نـوع     ينفر از متخصصين بين المللي مسائل مطرح ودر نتيجه با نظر تصديق شده برا انجام تعميرات موارد با چند
  باد شرايط ذيل به نظر رسيد آبراي شرايط كانالهاي ساحل راست نكو . پوشش مورد استفاده قرار گرفت 

سـاخت ،   مـي  مشـكل را  نآ كشفاول در رابطه با اختالف شرايط و تعيين مقدار ژيپس در خاك بود كه غالبا  مشكل   
موجـود در   به طوريكه نتيجه اناليز در صد گچ متغير ميباشد خاك لپرو فيبه طور چشمگيري در يك نمونه يپس ژمقدار  عالوه

يك نقطه بسيار متفاوت مي تواند باشد به اين دليل نمونه هاي بسيار ي در محل كانال بايد كنده شده و نمونه گيري شـود بـه   
از نتـايج غيـر    بو اجتنـا  براي تعيين مقدار دقيق در صد گچ سديم و غيره نمك هايدر آب مانند  لنمك قابل ح مقدارعال وه 

ر ظـ بايد اذعان نمود  مطالعات ژئو تكنيك و شناسايي هاي اوليه از ايـن نقطـه ن   ي كلبه طور  دقيق و فاحش ضروري مي باشد 
و اين امر ناشي از خصلت پراكندگي گچ در نقاط مختلف و عدم تداوم آن در  دنشده بوودر آنها اشاره اي باين مسائل ناقص بوده 

همچنانكه در پاراگرافهاي قبلي توضيح داده شد در كشورهاي عراق و سوريه نيز مهندسين طرحهاي . مساحت هاي وسيع است 
آّب  وسـايل  نكننـد گـا  شاور و تهيـه  ودر نتيجه كارفرمايان و مهندسين م. التي كامال مشابه مواجهه گرديده اند كبا مش آبياري

بـا  ايرا الزامي دانسته و موفق به پيداكردن راه حل هاي كامال جديدي بـراي مقابلـه    لزوم مطالعه و يافتن راه حلهاي تازه  يدبن
جـود  كانال وزمين بـه و  ب بندي كاملي بينآ وسائلي است كه  استقرار در نتيجه اساس كار مبتني بر.دشواري گرديده داند  ناي

اصفهان براي نقاطي از كانالهاي اصلي كه از نقاط گچي عبور ميكند و ايجاد عايقي بـين كانـال و زمـين     آبياريدر شبكه  .آورد 
عبارت است از استفاده يك ورق غيرقابل نفوذ به نام تجارتي بوتيل كه در  كه انتخاب شده قضاوت شده ، راه حلي ضروريگچي 

باتوجـه بـا     پوشـيده شـده  ) براي جلو گيري از سوراخ شدن توسط دانه هاي شـن   ( ي استر  دو طرف آن با نمدي از جنس پل
اينكه در كشور ما عايق به صورت غير حفاظت شده  توسط افراد محلي بريده شده و براي مصارف شخصي كنده ميشـود لزومـا   

  ده ضروري ميباشد آم دبو جونياز به پوشش بتوني رو عايق 
  

   مطالعات ژئو تكنيك
  

  بررسي هاي مربوطه 
براي اينكه مشخصـات اراضـي   در نقاط مختلف به صورت پراكنده يافت ميشود  گچ در اراضي به طور متناوب و آنجائيكهاز       

وري نمونـه هـاي زيـاد    مختلف گرديـد وبـا اسـتفاده از جمـع آ    بهتر مورد مطالعه قرار گيرد مبادرت به اندازه گيريهايي در نقاط 
كه در اراضـي مـورد بررسـي     مشخصا تيرفت گصحيحي روي نمونه ها كه معرف مشخصات اراضي هستند انجام بررسي آماري 

  : عبارت بودند از  گرفتندقرار 
  قابل حل  نمك هايميزان    -
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  تجزيه شيميايي  -
ني و حد حد روا - هيدرومتري ( گيرياندازه  - دانه بندي  آزمايشاتشامل  هويت فيزيكي خاكهاي مسير كانال هاتشخيص   -

  )خميري
  دانسيته طبيعي خاك و رطوبت آن در زمين   -
 MATSUاندازه گيري نفوذ پذيري خاك در روي زمين با روش ماتسو    -
 تعيين اپتيمم پروكتور   -
 

و تشخيص هويت فيزيكي در اعمـاق مختلـف    شيمياييقابل حل و تجزيه  نمك هايمانند  و اساسيمشخصات اصلي 
متر پائين تر از كف كانـال بـه كمـك متـه هـاي       3-2العه قرارگرفته اند اين كار در موقع خاك برداري وتا عمق زمين مورد مط

 در مجموع كل تجزيه هايي كه انجام شده اند به تعداد ذيل ببوده است . مخصوص نمونه برداري گرديده اند 
 
 نمونه   4500در         قابل حل              نمك هايجستجوي  -
 نمونه   250در                                   شيمياييتجزيه هاي  -
 نمونه   250در          تشخيص كامل هويت فيزيكي              -
 نمونه   750در          اندازه گيري چگالي خشك                   -
 نمونه   200در             اندازه گيري نفوذ پذيري                   -
  نمونه   250در            اندازه گيري اپتيمم خاك ها                -
 

سـي  ربر گرديـد  انجام CEBTPتوسط  ارسال پاريس براي آناليز شيميايي به نيز ها هاز نمون%  10در مجموع حدود 
ماري ميتوان ميزان آبا طريق ته اند ذيل مورد استفاده قرارگرفهاي انجام شده منجر به كسب اطالعاتي گرديده داند كه به شرح 

 : گچ موجود در اراضي را مشخص نمود 
 
 در صد  1      اولين  ده يك                                        -
 در صد  1.8اولين چهار يك                                         -
  در صد  2.5    % )50(ميانه   -
  در صد   607    سه چهارم   -
  در صد  12      نهمين ده يك   -
  

متر در  10 -5و ميزان نفوذ پذيري معموال در حدود  1.7تا  1.4متغير ميباشد در بيشتر موارد بين  بسياراراضي  خشكچگالي 
  . ثانيه ميباشد 

  .ميباشد  20حد متوسط خميري خاكها در حدود 
  . ني هستند جنس خاكهاي غير گچي از نوع شيست در دامنه ها ش

ضعيف خاك هابطور معمول و نه بطور سيستماتيك بعلت وجود گچ در آن ها است به نظر ميرسـد در بعضـي از سـطوح     چگالي
اين  چگالي نتيجه اين پديدهخلي از خو د باقي گذاشته اند در لموجود به سطوح ديگر منتقل شده اند حفره هاي متخ.گچ ها ي

. ضي به محض تماس با آب نا گهان فرو مينشينند و اين امر در اثر حل شدن نمك ها اسـت  اين ارا.  اراضي بسيار ضعيف است
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ودر واقع علت چسبندگي خاك در موقع خشك شدن ميباشد  و اين زمين هـا در اثـر    كه ذرات بافت خاك ها را بهم چسبانيده
  . تماس با جريان اب به خوبي شسته شده اند 

  
   اصول كلي رفتار با منطق گچ دار

بين المللي ، اصول كلي كه بايد در مورد اراضي گچ دار انجـام شـود تعيـين گرديـده      كارشناسانبا استفاده از نظرات 
و بازديد هايي با مسئولين طرحهي آبياري فرات در كشـور سـوريه داده    امالقات هبراي اين كار در پروژه اصفهان ترتيب . است 

تيجه خيلي زود معلوم شد كه مسئله مطرح شده دشواري تازهاي است كه تا كنون راه در ن. شد و اطال عات فني مبادله گرديد 
بوده كـه بـراي تـدوين     اولين بحثيسوريه در باره اين مسائل  سمپوزيوم. حل و مقررات كاملي در باره آن تدوين نگرديده است 

يه هاي كلي راجع به روشهاي مطالعه و بررسي مبني بر توص نتايج حاصله از اين سمپوزيوم. چنين قوانيني شروع گرديده است 
در اين پروژه بـا توجـه بـه شـرايط محلـي و      . كنترل هاي الزم در حين بهره برداري ميباشد  باالخرهدرك كامل از طرح ها و  -

و جداگانـه   از شرايط كلي بايد براي هر پروژه بطور مستقل هبا استفادبا اين نتيجه رسيدند كه . كه وجود داشته است  مشكالتي
كانـال هـاي    مشاهدات انجام شـده در لذا در اين پروژه با احتساب مالحظات تئوريكي ، . ضوابط فني خاص تدوين و اجرا گردد 

و بـراي ان تـدوين     سمپوزيوم دمشق  سيستمي مناسب در چهارچوب طرح اصـفهان  راهنمائيهايو  يرآّب گيمنطقه ، پس از 
  : از  گرفته شده عبارت بوده اند در نظرمالك هاي عمل هاي . گرديد 

  مقدار گچ موجود در زمين   -
  دانسيته طبيعي خاك در محل  -
  

از نظر تئوريكي با اطالع از اين مشخصات مي توان اثرات و نتايج حذف گچ را در وضع مكانيكي خاك بطور تقريب پـيش بينـي   
  : ت و نتايج از دو نوع اند اثرااين . كرد 

  
  )كه حد خميري آن ها كم است  خاكهايمورد  اصوال در( نشست  -
  ) يا زياد در مورد خاكهايي كه حد خميري آنها متوسط و( كاهش چسبندگي  -
  

  :تعيين شده اند  طو شرايمالك عمل هاي انتخاب شده بر مبناي اوضاع 
  .نتيمتر محدود شود سا10نشست خاك بايد به حدود  -1
باشد تا تعادل در  KG/ CM2 0.2پس از زايل شدن گچ بايد حد اقل  برابر ) اك خCپارامتر (چسبندگي باقيمانده خاك  -2

 . . و تامين گردد مقابل لغزندگي شيروانيهاي كانال برقرار 
  

مخصوصا در مورد زمين هايي كه چگالي ان ها ضعيف ( دوم در مورد اراضي فاقد گچ نيز بايد كامال رعايت شود  شرط
در 0نشان داده شـده اسـت     6صفحه كه در تصوير ك عمل هايي گرديده اند تخاب راه حل و  مالاين شرايط منجر به ان) است 

در اين تصوير ، سطح مربوطه بـه چهـار منطقـه تقسـيم     ) چگالي خشگ خاك و ميزان در صد گچ موجود  ( سيستم مختصات 
مياني كـه در   ناحيهمينمايد كه در اين تصوير وري آياد . نها رفتارهاي متفاوتي اعمال ميشود آشده است كه در مورد هر يك از 

ببندي بين كانال آنقش ايجاد . آن آببندي بايد بهبود يابد مربوط به ناحيه اي است كه در آن بي نظمي ها محدود  خواهند بود 
در موقع ست به طريقي كه  كم كردن سرعت تحول بي نظمي ها بلكهو زمين در آن جا از بين بردن همه بي نظمي ها نيست ، 

بطور كلي چنـين پذيرفتـه شـد    .در حين بهره برداري انجام داد مناسب بتوان عمليات اصالحي را كه احتماال الزم خواهد بود را 
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آب و كه در مورد اراضي گچ هدف از عمليات ايجاد ايمني در بهره برداري از تاسيسات و اجتناب از تحول سـريع خـاك در اثـر    
 نظمي ها ي زياد باشد مدن بي آجلوگيري از بوجود 

 
 هاي تكنولوژي  راه حل اصول و 

در مورد طرح اصفهان در جستجوي آببندي با استفاده د بعضي از پروژه ها مطرح است، كه در مور آنطوربطور كلي ،               
    :مد آ ي هايي به شرح ذيل بوجود ميزيرا در عمل دشوار. از پوشش ضخيم با خاك فشرده نبوده است 

 مصالح خاك قرضه مناسب كه در فاصله نزديك به كارگاه باشد وجود نداشت مخصوصا از نظر نفوذ پذيري  -
 
 وسايلكه  3و 2جه ل مستلزم كنترل سخت وشديد ي است كه در مورد كانالهاي دراز طرف ديگر كيفيت اجرايي اين راه ح -

 . كارگاه محدود بوده به دشواري حاصل ميشود 
 
ر مورد كانالهـاي سـاحل راسـت    اب كردن پوشش هايي كه تا كنون اجرا شده و تخريب شده اند مخارج طرح را دخره خرو بال -

باد و آبشار بمقدار زياد افزايش ميدادبه نحوي كه مزيت اقتصادي قاطعي نسبت به استفاده از غشـا هـاي نـازك كـه روي     نكوه آ
 . پوششهاي موجود قرار ميگرفتند  ظاهر نمي گشت 

پالستيكي عملـي شـوند ، بـر     دين تصميم گرفته شد كه آببندي معروف به بسيار دقيق توسط غشا هاي سنتتيك  يا موالذا چن
عكس آببندي مربوط به بهبود يافته كه فقط در مورد ساحل چپ نكو آباد مورد داشت توسط پوشش از بتون مرغوب و خميري 

كه نگارنده  نكو آباددر مورد ساحل چپ . درزه هاي بتون عملي گردد  ماستيك درزها با كيفيت عالي از جنس پلي سولفور براي
را داشته مقرر شد افق هاي الوده به گچ توسط نمونه گيري از شـيبهاي طـرفين و كـف كانـال بـه       1356سابقه خدمت از سال 

ج وي نمونه اقدام و سپس نتايمتر همرا با  اندازه گيري دانسيته خشگ طبيعي انجام و آزمايشات آناليز شيميايي ر50فاصله هر 
  .مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد 

 
همراه با سه نفر از افراد مقني  آزمايشگاهاز  پدر دشت هاي اصفهان مقرر شد يك اكي هاحداث نشد كانالهايدر مورد 

متـر ودر فاصـله هـا    5به عمق  چاه هايمتر 500متر وهر 2.5متر اقدام به حفر گمانه هاي دستي تا عمق  250كار به فاصله هر 
  هويتزما يشات تعيين آهاي خاك از افق هاي مختلف نمونه گيري و كليه  متري اقدام و نمونه10چاه  حفرمتر نسبت به 1000

تعيين در صد  -تراكم پروكتور  -تعيين حدود اتربرگ  -دانسيته طبيعي  -هيدرومتري  -دانه بندي مكانيكي  -خاك ها شامل 
متـر  1000محلول در خاك و همچنين اندازه گيري نفوذ پذيري خاك در محل در مقـاطع  هـر    مك هاينتعيين در صد  -گچ 
و تحليـل   هنمونـه خـاك مـورد آزمـايش و تجزيـ      1500بطوريكه در اين تحقيقـات حـدود    .انجام شود  ومات سبه روش  كانال

 . قرارگرفته اند 
ي از نوع غشاها يدآّب بنجي و كمبود مصالح رشاور خام به علت خروج 1357بعد از مقطع سال  الزم به توضيح است

كه از خارج تامين ميشد اجبارا با توجه به ادامه كار و  از جنس پلي استربه نام تجاري بيديمپي وي سي موسوم به بوتيل و نمد 
متـر و  1بـه عمـق    بـرداري خـاك   كيلومتر اقدام 8آبشار به طول  P8، پيرو مطالعات  نگارنده در كانال شماره  لزوم اتمام پروژه

 هرجـدا و جايگزيني با خاكهـاي داراي در صـد بـاالي گـچ      K = 10 -7با نفوذ پذيري ، پي  براي شناسايي خاك قرضه مناسب
  .  اقدام گرديد كانال

  : در مورد كانال هاي عايق بندي شده مساحت كل عايق بندي در قسمتهاي مختلف به شرح ذيل بوده است 
  
  متر مربع150000               نكو آباد                           روي ساحل راست   -
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  متر مربع50000              روي ساحل چپ نكوه آباد                                -
  مترمربع  350000روي شبكه آبشار                                                      -

  مترمربع  550000.....................................................................................جمع          
  

  :نتيجه گيري 
اي مستلزم بررسي ها و تحقيقات تازه مطالعه مسائل ناشي از وجود گچ در اراضي زير كانال اصلي هاي دشت اصفهان              

  . انجام شده است بود كه با شركت كارشناسان بين المللي 
اين مطالعات منجر به انتخاب سيستمي  گرديده اند كه از لحاظ علمـي بـودن و دوام داراي مشخصـات خـوبي بـوده و از لحـظ       

بطور كلي ميتـوان گفـت ،مجموعـه و كارهـاي     . و قابل قبول بوده است .هزينه اجرا نبز با اقتصاد مجموع پروژه مغايرت نداشته 
موجب كسب تجربه اي در اين نوع مسائل گرديد وجود گچ در چهارچوب طرح آبياري دشت اصفهان اجرايي مخصوص در مورد 

بدون شك در مورد ساير طرحهاي مشابه در اراضي ايران كه احداث شبكه مدرن دردست مطالعه ويا اجرا ميباشد ايـن مـوارد   . 
كه متاسفانه نتايجي كه در اين الزم به توضيح است . رد مشاور ، كارفريان و ساير مسئولين قرار گي نبايد مورد استفاده مهندسي

   : ميتوان خالصه نمود موارد ذيلعلت آن را در . كننده نميباشد مورد خرابي داشته ايم اميد وار  دو دهه اخير در
   كافي ژئو تكنيكي در مسير كانالها ، بستر سازه ها و اهميت ندادن به انجام مطالعات تعدم مطالعا - 
  . هنگامي كه در رابطه با  جريان آب قرار ميگيرند  بسترو تخريب سازه ها ، م شناخت و تاثيرات امالح قابل حل در خاكعد - 
  عدم دقت به دانسيته طبيعي خاكهاي بستر خصوصا در مواردي كه در صد گچ بسيار باال باشد  -
ويبراسيون صحيح و صرفا  بتون ها ي اجرا شده بدون عدم دقت در اجراي پوشش هاي بتوني كانالها بطوريكه در عمده موارد -

و نفوذ پذيري بسيار باال بوده و عالوه بر نداشتن مقاومت  ميباشند ، در اينگونه موارد تخلخل بتون ها هبا پردازش سطحي همرا
   .يرد قابل حل به سرعت انجام ميگ نمك هاي، عبور آب ورسيدن به خاك و انحالل مقابل حركت و نشست بستر ودر 
  
  
  
  
  
  

  مالحظات

گمانه دستي 
  متري 2.5

گمانه دستي 
  متري 10

گمانه دستي 
  متري 2.5

گمانه دستي 
  متري 5

گمانه دستي 
  متري 2.5

گمانه دستي 
  متري 2.5

  

250+1 1000+0 750+0 500+0 250+0 000+0 

  
  دانه بندي مكانيكي  * * * * * *  
  درومتريهي * * * * * *  
  حدود اتربرگ * * * * * *  

  كيلومتر كانال

 آزمايشات    
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  دانسيته طبيعي حاك * * * * * *  
  آناليز شيميايي * * * * * *  
  درصد گچ * * * * * *  
  آزمايشات نفوذپذيري     *   
  آزمايشات پروكتور * * * * * *  

  
  نمونه گيري و نوع آزمايشات كانال ها) 1(جدول 

  
  .جدول بايد براي هر گمانه و بر روي افق هاي مختلف خاك انجام شودتوضيح اينكه آزمايشات گوناگون طبق 

  
   

  شبكه گتوند در خوزستان  مشكالتمسائل و 
توند خرابي هاي عمده اي در كانالهاي اين منطقه قبل از پوشش بتوني و بعد از آن گدر شبكه كانالهاي آبياري دشت 

هكتـار در شـمال خوزسـتان ودر زيـر كشـت نيشـكر        43000حـدود  اين شبكه عظيم در اراضي به وسعت . آمده است  دبو جو
كيلومتري شهرستان شوشتر توسط  25واقع در  برروي رودخانه كارون كانالها با استفاده از سد انحرافي كتونداين آب . قراردارد 

ج مـورد بهـره بـرداري    بـه تـدري   1355اين طرح از سال اصلي بنامهاي عقيلي و گتوند به داخل شبكه هدايت ميگردد  كانالدو 
  . در ارتباط با پوشش شبكه پديدار گشت  مشكالتيپس از تكميل عمليات ساختماني در بعضي از قسمت ها تدريجا . قرارگرفت 

هاي شـديد در منطقـه   يپـس از بارنـدگ   1354اولين عالئم خرابي ها و خسارات در فـروردين سـال   طبق گزارشات بدست آمده 
به صورت آب  تاًاين خسارات عمد. هي را نشان داد لها پس از اتمام بارندگي ها ايجاد خسارات قابل توجبازرسي كانا. بوجود آمد 
، عالوه بر آبشستگي سطحي مقادير قابل تـوجهي نيـز آب   .در جداره كانال ها بوده است قو عميهاي شديد ، عريض  شكستگي
ه است بطوريكه اعالم شده اسـت در آن مقطـع   نيز گزارش شد  SINKHOLEو   , PIPINGدروني خاك شامل  شكستگي

عمليات اجرايي طبق برنامـه و ضـوابط قبلـي پـو شـش      بررسي و اين مسئله چندان جدي تلقي نشد و پس از رفع معايب اوليه 
اد ماه پس از آب اندازي چنان خسارات قابل مالحظه اي در كانال ايجـ 2پس از اتمام پوشش و به مدت تنها . اجرا گرديد  كانالها
اين چاره جوئي ها عمدتا به صورت انجام عمـالت  .  ميگرددجريان آب قطع و چاره جوئي در مقابل مسئله آغاز  ه اجباراًكمشود 

توسط پيمانكار و سپس توسط كارفرما صورت گرفتـه و از آن زمـان بـه     بدواًكه . ميباشد  سيب ديدهدر قسمت هاي آ تعميراتي
  . امه دارد تعميراتي اد عملياتبعد تا كنون 

كه عمده نظرات شامل .  دبررسي علل خرابي ها ي به وجود آمده با توجه به تجربيات آن مقطع نظرات مختلفي ارائه گر ديده ان
  : موارد ذيل ميباشد 

  خاكريزها به ميزان كافي  متراكضعف در عمليات ساختماني و عدم   -
   وجود مقادير زيادي گچ در خاك و شسته شدن توسط آب  -
  تاسيسات  زه كشي سيستمنا كافي بودن   -
  

 و ميزان تاثير آنها ياد شدهاي از محققين ضمن ارزيابي هر يك از عوامل  توسط عده بعدي سي هاي انجام شدهردر بر
مده دخالت در خرابي هاي به وجود آ م ميباشدخاك منطقه كه به علت امالح سدي در راييدر شدت خسارات وارده ، مسئله واگ

شيميايي خاك منطقه مربوط  فيزيكي و خصوصياتبوده كه به  گرائيواشته است به عبارت ديگر علت اصلي خرابي ها مسئله دا
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 وا گرائـي تكنيكي و آزمايشات  ژئو آزمايشاتيو خاكهاي قرضه و انجام گيري هاي متعدد از خاك كانالها  با انجام نمونه..ميباشد 
  .عنوان عامل اصلي معرفي شده است به  گرائيوا و نيز آزمايشات شيميايي  تاثير 

  
  هاي خاك هاي واگرا  ويژه گي

شيميايي ميباشد كه در اثر آن ذرات خاك رس چسبندگي خود را از دست داده  فيزيكوپديدهاي  وا گرائيبطور كلي 
يان آب از  محـيط شسـته   ب به صورت معلق در آمده وبه سهولت در اثر جرآبطوريكه ذرات خاك در . را دفع ميكنند رو يكديگ

آن ها فيزيكـي بـوده و بـا    نيز ديده ميشود ولي ماهيت  در مورد خاكهاي سيلتي و پودر سنگ اين پديده. شده و خارج ميشوند 
نسبت به آب بسيار حساس بوده . رائي خاكهاي رسي كه ناشي از وجود امالح در خاك رسي ميباشند متفاوت ميباشد پديده واگ

  . ميشوند شستگي ب آرسايش دروني و ساني دچار فوبه آ
  

مينرالوژي ، شـيمي خـاك و نمكهـاي     لهو فرسايش در يك خاك بستگي به عوامل متعدد ي از جم وا گرائيپتانسيل 
سـيار كـم نيـز بسـرعت     ذرات خاكهاي واگرا بـا جريـان هـاي ب    درا دار كمحلول در خاك و ميزان اب هاي جاري در مجاور خا

انقبـاض  سايش ها در نشد هاي متمركز در اطراف سازه ها خاكريزهاي انجام شده ويا از طريق تركهاي اين فر. فرسايش ميشوند
  .يكي به وجود ميĤيند و يا شكست هيدرول ننا متقارويا از تركهاي به وجود آمده در نسشت هاي  شد گيخشك  و

  . هاي موجود در آب منفذي توده رس ميباشد  از نظر شيميايي تفاوت بين رسهاي واگرا و رس هاي غير واگرا در نوع كاتيون
  
    )  * NA( رسهاي واگرا  داراي مقدار زيادي كاتيون سديم   -
 )  )** CA(مقدار زياد تري كاتيون هاي كلسيم  واگرا دارايرسهاي معمولي و غير   -

  ميباشند )   * K  (و پتاسيوم ) ** MG(منيزيم     
  

انجام شـده  خاكهاي واگرا از مدت ها قبل توسط متخصصين كشاورزي و آگرونوميست ها   شناسائي الزم به توضيح است مسئله
هـه  اما شناسائي و اهميت آن در مهندسي سيويل سابقه چندان طوالني نداشته و اولين برخورد هاي علمي مربوط بـه از د . بود 

ليا كه عمدتا به علت وجود اين نـوع خـاك   ل در تعدادي از سد هاي خاكي كوچك در استراو پس از تخريب و بروز مشك 1960
  . ن زمان به بعد فعاليت گستردهاي در رابطه با شناسائي اين نوع خاك ها انجام شده است از آ. مده است آميباشد  به وجود 

  
  مسائل خاك هاي واگرا در سازه هاي آبي 

در  PIPINGيـا   پديـده آب شسـتگي  . بد عمده ترين مسئله در خاكهاي واگرا در ارتباط با سازه هاي آبي تبلور مييا
سـد  در سازه . اند به وجود ميĤيد  خاكريزها ، بستر كانالها و اطراف سازه هاي آبي كه خاكريزي شده ،بسياري از سدهاي خاكي 

 راي بزرگتـر مفـر  به علت جريان آب وتمركز جريان بطرف باال ادامه يافته ودر نهايت پس از كامل شده و ايجاد مجـ هاي خاكي 
  . يت منجر به خرابي سازه ميگردد ب ومواد بيشتر به وجود آمده كه در نهاجديدي براي خروج آ

زه بدنه كانال يا از محل سازه هـاي   زخاك ريفرسايش در زير پوشش يا از روي  آبياريمانند كانال هاي در سازه هاي آبي ديگر 
   .حظه اي ميگرددمال جاد خسارات قابلپوشش بتوني و اي از پيشرفت نهايتا موجب تخريب غاز وپس آ شك
  

  روش هاي شناسائي خاكهاي واگرا 
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 مشـكل آزمايشـگاهي عمـال غيـر ممكـن و      آزمايشـات خاكهاي واگرا در صحرا بدون انجام بدون انجام شناسائي دقيق             
  قـرار دهنـد در حـال حاضـر      مختلفـي را مـورد اسـتفاده    آزمايشـات ميباشد به همين دليل محققين زيادي سعي نموده اند تـا  

  هايي كه مورد قبول عمده كارشناسان ميباشد شامل روشهاي ذيل ميباشد آزمايش
  
  CRAMP  TESTكرامب  آزمايش  -1
 
  DOBEL  HYDROMETRY آزمايش هيدرومتري دوبل  -2
 
  PINHOL TESTآزمايش پين هول   -  3
 
  CAMICAL  TESTSآزمايشات شيميايي    -4
 

از بـين  . نمـود   هو اسـتفاد مطالعـه   آزمايشرا ميتوان در دستورالعمل هاي مربوط به هر جام اين آزمايشات روشهاي ان
شرارد از دانشمندان علم مكانيك خاك طراحـي شـده و    ش پين هول با توجه به اينكه توسطذكر شده ، آزماي آزمايشچند نوع 
پيشـنهاد   واگرائـي خاكهـا   معيـار  ت مخصوصي  براي اندازه گيريروش آناليز شيميايي كه در آن  آقاي شرارد چار در همچنين
  . بيشتر مورد استفاده كارشناسان اهل فن قرار ميگيرد  دو راه مطمئن عنوان به نموده كه

  
  نتيجه گيري از بحث هاي خرابي هاي گتوند 

وند ناشي آبياري كتشبكه  در آمده  دبو جوتخريب هاي  انجام شده ، بطور خالصههاي  و بررسيبا توجه به مطالعات 
  : الت ذيل بوده استاز مشك
  افتاده است  تخريب كانالهاي آبياري به علت شسته شدن نمكهاي قابل حل در جداره و كف كانال اتفاق - 1
در مقطع احداث و آب اندازي كانالها در پرو ژه گتوند ، در سطح كشور و همچنين در سطح جهاني مسئله گچ و  -2

   .اي بوده است  ناشناختهموضوع تقريبا  كه در رابطه با آب قرار ميگيرند  در خاكهاي بستر سديمامالح   لانحال
   .است خاكهاي تشكيل دهنده بستر كانال بوجود آمده وا گرائيتخريب هاي بوجود آمده عمدتا به علت  -3
   .دخاك ها ميباش وا گرائيخاك علت اصلي  نمك هايوجود كاتيون هاي سديم و ميزان نسبي آن در  -4
در مطالعات علت خرابي ها كانالهاي كتوند به مسئله وجود ژيپس و دانسيته خاك هاي بستر توجه كافي بعمل نيامده  -5

  .است 
سديم ، درصد اي قرضه بايد تعيين درصد امالح خاكه  هويتو تعيين ژئوتكنيكي مسير كانالها  تمطالعا در  لزوما -6

  قرضه مورد توجه جدي مسئولين قرارگيرد ژيپس ودانسيته طبييعي  و تراكم صحيح خاك هاي
اجراي پوشش كانالهاي  بتوني حتما بايد توسط بتون داراي  كيفيت الزم باشد و همچنين نحوه ويبراسيون بتون در  -7

  شبب كانال بايد با ويبره شمشه اي انجام شود تا بتون پوشش كانال در مقابل عوامل جوي 
   .و نمك هاي خورنده داراي دوام باشد -8
در محل  يري از بتون سخت شدهمقاطع كانال ها الزم است نمونه گ راي اطمينان از كيفيت بتون هاي اجرا شده درب -9

مورد آزمايش قرارگيرد تا در صورت باال  و ساير پارامترهاي  در صد  تخلخل،انجام و مطالعات دانسيته بتون  ،  اكاناله
  تازه ويا اصالح بتون نسبت به  اجراي صحيح پوشش اقدام گردد  با افزايش ويبره بتون ،بودن تخلخل بتون اجراشده 
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بديهي است در صورتيكه به موارد امالح قابل حل در خاكهاي جداره كانالها و دانسيته  و همچنين كيفيت خاكهاي  -10
قطعا . مناسب اقدام گردد  دقت در اجراي پوشش بتوني باكيفيتقرضه مورد ايسفاده در خاكريزها  و تراكم درست و 

  .بوجود نخواهد آمد  مشكليدر طول مدت  بهره برداري 
  

  ساير مشكالت سازه ها در رابطه با مسائل ژئو تكنيكي خاك در رابطه با آب -4
به وجود ميايـد كـه علـت     آبياريو خصوصا در پوشش كانالهاي منابع و مخازن  كف در شكستگيهاييترك ها و  گاهاً

ميباشـد از   ي بستر اين سـازه هـا    امالح و گچ نمي باشد بلكه علت اصلي ان تورم خاكها مشكالتصلي آن ها بخاطر مسائل و ا
جمله اين خرابي ها ميتوان از خرابي هاي بوجود آمده در كانالهاي اهواز و پلدشت ماكو و طـرح چنـد منظـوره صـوفي چـاي و      

   .ميباشد ) شهرستان مراغه ( شرقي ذر بايجان آمردقچاي واقع در 
جهت  بررسي علت خرابي ها و چاره جوئي بري جلوگيري از گسترش دامنه خرابي ها به عمل 1377عاتي كه در سال پيرو مطال

  . آمده موارد ذيل در مورد تخريب اين سازه ها مالحظه گرديده است 
  

تفاده تركهاي عمده در محل هايي از كانالها به وجود امده كه ناشي از خاكريزي بوده و از خاك هاي نامناسب اسـ  -1
  . شده است ويا تركم نامناسب بوده است 

  
در طرح صوفي چاي علت اصلي ترك در پوشش بتوني مطابق آزمايشاتي كه به عمل آمده است تورم خاك هـاي   -2

بوده  ) HIGH(كه ميزان تورم خاك از متوسط تا خيلي زياد . بستر علت تخريب تشخيص داده شده است 
 120+18الي511+12و در كيلومتر 400+7الي  527+1لومترهاي در كي RMCاست و هم چنين در كانال 

تـورم زائـي    مشكلكه كانالهاي اين پروژه عالوه بر . خاك ها در جز خاكهاي واگرا بوده كه ميتوان ادعا كرد 
  . داراي مشكل امالح سديم و در نتيجه واگرايي  داشته اند 

  
استفاده از خاكهـاي  مده آتخريب هاي به وجود انالها و اصلي ترك ها در جداره كدر چهار طرح مطالعه شده علت  -3

در . در خاك بستر ويا خاكهاي قرضه در خاك ريزي ها بـوده اسـت   ) در صد   38بيشتر از (باال   PIداراي 
اين موارد به علت باال بودن اب زير زميني ويا نفوذ آب از كانال به داخل خاك بستر باعث تورم ودر نتيجـه  

  . نال گرديده است شكستگي پوشش كا
    

آب و يـخ  نفـوذ  شده و خاك به علـت   در صورت وجود فضا هاي خالي بين پوشش بتون اجرا   -يخ زدگي   - 4               
سـطح   مـاكو تـرك هـاي ريـزي در     تپل دشـ  رد سير مانند طرح هاي صوفي چاي وزدن آن در مناطق س

  . پوشش بتوني ايجاد ميگردد 
  
  
خاك هاي  رد امالح قابل حل  و گچنظرات و تجربيات در رابطه با  گيريو نتيجه جمع بندي - 5 

  هابستر  سازه
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 خاك در گچ وجود تاثيرات
 برد نام زير شرح به ميتوان را خاكها در گچ وجود تاثيرات عمدهترين

 آب، بين شيميايي- هاي واكنش انجام با . گردد مي اشباع سازه پيرامون خاك باالست، زيرزميني آب سطح كه درمناطقي -1
 .ميĤيد وجود به سازه بتن در شيميايي هاي تخريب خاك، و گچ
 .ميگيرد صورت دارخشك گچ خاك حجم افزايش نتيجه در و شدن مرطوب علت به كانالها جداره بتني پوشش باالزدگي -2
 موجود كاتيونهاي بين شيميايي انفعاالت و فعل افزايش سبب مناسب كاتاليزور يك عنوان به آب خاك، شدن اشباع اثر در -3
 .ميگردد خاك در
 و افزايش خشك خاك به نسبت آن پذيري نشست و يافته افزايش خاك پوكي و تخلخل گچ، انحالل علت به اشباع درخاك -4

 .مييابد كاهش آن باربري
 .ميشود اعوجاج دچار بتني پوشش زير خاك تخلخل در موضعي تغييرات علت به كانالها بتن سطح -5
 ها كانال بتني پوشش زير در موضعي هاي نشست ايجاد و خاك درون به آب نفوذ افزايش موجب بتن سطح در ترك ايجاد -6

 خاك يا و آبياري هاي كانال جداره يا كف در بتني پوشش زير در هايي حفره تخريبها، گونه اين وسعت افزايش با .گرددمي
 نهايتاً و گچ انحالل وافزايش آب تمركز محل توانند مي هاحفره اين .ميشود ايجاد سازهها پي كنار در يا و)ها برم( كانال پشت

 .باشند آينده وسيع هاي تخريب
 از آب باالآمدن سبب …و آشغالگيرها كيپ شدن كالورتها، ها، سيفون همچون هيدروليكي تاسيسات نامطلوب عملكرد -7

 شدن شسته و آب در گچ سريع انحالل سبب عامل اين نتيجه در .شود مي خاك وارد آب از توجهي قابل حجم و شده ها كانال
 ميگردد مقطع كامل تخريب نهايت در و خاك

 وتخريب خاك شدن شسته و آب در انحالل سريع گچ و شده آب تراوش تمركز باعث كانال، بتني پوشش درزهاي از فرارآب -8
 .ميگردد مقطع كامل

  
در سـطح جهـاني و ايـران در رابطـه بـا مسـائل و        موجودو تجربيات اين مقاله مده در آبا توجه به بحث هاي به عمل 

مـوارد ذيـل    ،مورد نياز ژئو تكنيكي مالحظات  و ساير ميباشند مشكالت خاكهاي بستر سازه ها كه  داراي امالح قابل حل و گچ
   .ميبايد مورد توجه قرارگيرد

  
در كشور ايران در رابطه  ناشي از آن خسارات اقتصاد يدر سازه هاي آبي و  تا كنون آمده دخرابي هاي بو جو -1

  .باخاكهاي بستر،  داراي امالح و گچ ميباشند  بسيار باال بوده و خطر جدي است 
  

 به علت پيچيدگي موضوع و متفاوت بودن شرايط زمين در نقـاط مختلـف    خرابي ها كماكان ادامه داشته و تا كنون -2
در رابطـه بـا مسـائل و مشـكالت ژئـو تكنيكـي ارائـه        اها متفاوت گپراكنده و  و راه حال هاي ، پشنهادات و نظرات

  . ميگردد 
  

انـديس خاكهـا   همچنين مطالعه  و دانسيته آن ها وبستر  سازه هاي آبي  هاي تعيين ميزان امالح موجود در خاك -3
و صـرفه جـوئي   . يباشـد كامل خاكهاي قرضه در هر پروژه ضروري م  همراه با تعيين واكرائي و تورم و تعيين هويت
  .بوجود ميĤيد قابل توجيه نمي باشدمشكالتي كه بعدا  ونظر مسائل  كارفرمايان در خصوص هزينه هاي مطالعات از

  



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

  
 

 

نفوذ ناپذيري پوشش بتوني خصوصا در . ، كيفيت اجراي سازه نيز بسيار مهم ميباشد كهاي بسترعالوه بر مسائل خا -4
وشش كانالهاي كشـور مسـئله   در پمتاسفانه بايد اذعان نمود . اشد رخوردار ميبكانالهاي آبياري از اهميت ويژه اي ب

خصوصا در شيب هاي طرفين رعايت نمـي   هاي شمشه ايويبراسيون آن با ويبره  كيفيت بتون نفوذ ناپذير و لزوم
ان آب در جريـ . داراي وزن مخصوص كم ، تخلخل باال ونفوذ پـذير ميباشـند   دد و بتون هاي ساخته شده عمدتاً گر

 .مشكالت عمده ميگردد طي مدت زمان از بتون و از حوزه خارج كردن نمكهاي قابل حل باعث تخريب و 
  

 .شناسائي خاكهاي داراي قابليت هاي تورم كه در بستر سازه هاي آبي وجود دارند بسيار مهم ميباشد -5
  

ناسب در خاكريزها اهميت ويـژه اي  و همچنين خاك قرضه م اماشين آالت مناسب براي انجام تراكم خاكه بانتخا -6
 .دارد

  
همچنين استقرار مواد واتـر اسـتاب بـه نحـو     . درز بندي سازه هاي آبي با مواد مناسب و يا پلي سولفور انجام گيرد  -7

 .صحيحي اجرا گردد
  

ت داده در ساير سازه هاي كشور مانند عمليات راه و باند به مسائل  امالح و گچ در خاكهاي بستر و سابگريد اهميـ   -8
در صورتيكه بررسي گردد بسياري از مسائل و مشكالت ترك خوردن روسـازي هـا و نشسـت در جـاده     . نمي شود 

هاي كشور ناشي از مسائل ژئو تكنيكي در رابطه با خاك هاي بستر و خاكهاي قرضه و همچنين نفوذ و حركت آب 
 .اگر شك داريد تحقيق فرمائيد . موجود در خاكهاي بستر ميباشد  حها در اطراف جاده و انحالل امال

  
ارائه يك دستورالعمل فني در رابطه با مطالعات ژئو تكنيكي خاك و امالح قابل حل و گچ و نحـوه اجـراي   . تدوين و -9

بتون و همچنين بتون غيرقابل نفوذ و بادوام در كانال هاي آبي توسط كميتـه مصـالح سـد هـاي بـزرگ پيشـنهاد       
 .ميگردد 

  
بودن مسائل و مشكالت خرابي ها در سرتاسر كشور به علت  امـالح قابـل حـل درآب در بسـتر     با توجه به عمومي  -10

  . سازه ها و خاكهاي قرضه و همچنين نحوه ترميم خرابي ها ، پيشنهاد برگزاري يك سمينار ميشود 
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