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رفتار تورميـ انقباضي خاکهاي متورمشونده تحت سربار و کيفيت آب مختلف
مهرداد مقدس ،*1علي رئيسي استبرق ،2جمال عبداللهي
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 .1دانشجوی دکتری سازههای آبی گروه آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3مربی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1392/7/15 :ـ تاریخ تصویب)1393/1/26 :

چكيده
خاکهای متورمشونده دستهای از خاکها هستند که با قرارگرفتن در معرض تغییـر شـرایط رطـوبتی تغییـر مجـي یـر
متعارفی از خود نشان میدهند .این تغییر مجي تهدیدی جدّی بـرای سـازههـای بناشـده بـر آنهاسـت .در ایـن تقيیـ
پتانسیل تغییر مجي این خاکها ،وقتی در معرض ترشدن و خشکشدن متوالی قرار میگیرند ،بررسی شد .بـدین منوـور
نمونههای تهیهشده از یک خاک متورمشونده به روش تراکي استاتیکی در دسـتگاه تقکـیي احـ شـده قـرار داده شـد و
آزمایشها تقت تأثیر دو سربار مختلف ( 10و  20کیلوپاسکال) و نیز عمل اشباعکردن با دو نمونه آب با کیفیـت مختلـف
(آب ميطر و اسیدی) بهانجام رسید .نتایج آزمایشها نشان داد تغییر شکل مقوری ناشی از تورم و انيباض پـ از مـدود
پنج چرخه یکسان میشود .همچنین تغییر کیفیت آب (اسیدی) در کاهش پتانسیل تورمی نيش مهمی دارد.
کليدواژگان :تقکیي اح

شده ،چرخههای ترشدن و خشکشدن ،خاکهای متورمشونده ،مسیرهای تورمیـ انيباضی

*

مقدمه

خاکهای متورمشونده در اکثـر منـاط دنیـا ،بـه ویـهه منـاط
خشک و نیمهخشک ،وجود دارند؛ طوری که گسـترة وسـیعی از
افریيا و آسیا و امریکا را ایـن خـاکهـا پوشـش مـیدهنـد .ایـن
خاکها با جذب رطوبتْ افزایش مجي پیدا میکنند و با کـاهش
رطوبت منيبض میشوند .ترشـدن و خشـکشـدن متـوالی ایـن
خاکها احط ماً چرخههای تر و خشک نامیده میشود.
پدیدة ترشدن و خشکشدن خاکهای متورمشـونده ،کـه
بیشتر در مناط خشک و نیمهخشک اتفاق میافتد ،باعث تغییر
شــکل زیــادی مــیشــود کــه ممکــن اســت ســبب خســار بــه
ساختمانها ،کانالهای آبیاری ،و دیگر سـازههـای سـاختهشـده
روی آنها شود و کاهش عمر مفید و کارآیی سازهها را بهدنبـال
داشته باشد ( .)Nowamooz and Masrouri, 2008زیان سالیانة
ناشی از خسار این خاکها در کشـور انگلسـتان  150میلیـون
پوند و در امریکا  1000میلیون دالر گزارش شده است کـه ایـن
میزان بهتنهایی از خسارا ناشی از ب یای طبیعی ،نویر سیل و
توفان و زلزله ،بیشتر است ( .)Gourly et al., 1993در ایران نیـز
این خاکها یکـی از عوامـل تخریـب پوشـش بتنـی کانـالهـای
آبیاری است .بنابراین چارهجویی برای کاهش خسـارا ناشـی از
* نویسندة مسئولm.moghadas@ut.ac.ir :

آن مائز اهمیت بسیار است .عوامل متعددی بر پتانسیل تـورمی
این خاکها مؤثر است که از بین آنها میتوان به نوع کانیهـای
رسی ،میزان و شیوة تراکي ) ،(Chen, 1988و ترکیب سیالی کـه
خاک را مرطوب میکند ) (Gromko, 1974اشاره کرد.
پتانسیل تورمی و انيباضی یک خـاک متـورمشـونده طـی
چرخههای تر و خشک تغییر میکند .برخـی مقييـان پیشـنهاد
کردهاند قدر تورمی و انيباضی ایـن خـاکهـا مـداقل پـ از
چهار چرخة متوالی تر و خشک اندازهگیری شود ).(Ring, 1996
برخی مقييان با آزمایشهای متناوب تر و خشک بر نمونههایـی
از خاک متورمشونده نتیجـه گرفتنـد کـه در چرخـههـای اولیـه
ميداری تغییر شکل برگشتناپذیر در نمونـه بـهوجـود مـیآیـد،
لیکن با افزایش تعداد چرخه نمونه بـه مالـت تعـادل مـیرسـد؛
طوری که تغییر شکل ناشی از تورم و انيباض یکسان میشـود و
پتانسیل تـورمی هـي کـاهش مـییابـد ( ;Alonso et al., 1999
 .)Tripathy et al., 2002آنها همچنین نتیجـه گرفتنـد وجـود
سربار در این آزمایشها نيش مهمی دارد؛ طوری که بـا افـزایش
سربار هي قدر تورمی کاهش مییابـد و هـي نمونـه زودتـر بـه
مالت تعادل میرسد .برخی مقييان چرخـههـای متـوالی تـر و
خشک را سـبب افـزایش پتانسـیل تـورمپـذیری ایـن خـاکهـا
دانستند ( ،)Obermier, 1974; Popescu, 1980; Day, 1994در
مالی که برخی دیگر کاهش پتانسـیل تـورمپـذیری را از اعمـال
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چرخههای تر و خشک نتیجه گرفتند ( Allam and Sridharan,

.)1981; Dif and Blumel, 1991; Alhomoud et al., 1995
همچنین برخی مقييان در تقيیيا خود نشان دادهانـد تغییـر
مجي خاک در مال انيباض مستيل از وزن وامد مجـي خشـک
اولیه است (.)Birle et al., 2008
بررسی منابع نشان میدهـد گرچـه تقيیيـا زیـادی در
خصوص خاکهـای متـورمشـونده ،از جملـه سـیکلهـای تـر و
خشک ،حور گرفته است ،اثر کیفیت آب بر خصوحیا تورمی
این خاکها تقت تأثیر چرخههـای تـر و خشـک متـوالی نبـوده
است؛ در مالی که کیفیـت آب مـیتوانـد در زمینـة کـاهش یـا
افزایش پتانسیل تورمی و انيباضی و همینطور تعداد چرخههای
تر و خشـک الزم بـرای رسـیدن بـه مالـت تعـادل مـؤثر باشـد.
بنابراین ،هدف این تقيی بررسی خصوحیا تورمی یک خـاک
متورمشونده ،شامل تغییر مجي و ارتفاع خاک و تغییرا نسـبت
تخلخل و مسیرهای تورم و انيباضی خاک در چرخههای متـوالی
ترشــدن و خشــکشــدن ،بــا اســتفاده از دو ســربار  10و 20
کیلوپاسکال ،است که مسیر خی

و اشباع کردن آنها با دو نوع

آب با کیفیت متفاو انجام شد .چون کیفیت آب میتواند دلیل
یکساننبودن نتـایج مقييـان پیشـین در ارتبـا بـا کـاهش یـا
افزایش پتانسیل تورم با افـزایش تعـداد چرخـههـا باشـد .آنهـا
دربارة کیفیت آب مورد استفادة خود بقث نکردهاند و از آنجا که
کیفیت آب در مناط مختلف متفاو و بر پتانسیل تورمپـذیری
خاک مؤثر است الزم است اثر آن بر پتانسیل تورمپـذیری خـاک
مشخص شود.

مواد و روشها
خاک استفادهشده

برای آزمایشها از خاکی استفاده شـد کـه مطـاب طبيـهبنـدی
( )McKeen, 1992دارای قدر تورمی زیادی بود .این خـاک از
منطية اطراف کرج تهیه و خصوحـیا فیزیکـی و مکـانیکی آن
مطاب استانداردهای  ASTMتعیـین شـد .ایـن خصوحـیا در
جدول شمارة  1میآیـد .همـانطـور کـه در جـدول  1مشـاهده
میشود عدد فعالیـت ایـن خـاک بیشـتر از  1اسـت کـه نشـان
میدهد قابلیت تورمپذیری آن باالست .همچنـین بخـش اعوـي
خاک ریزدانه است و مطاب طبيهبندی یونیفاید رس بـا خـواص
خمیری باال ( )CHاست .آزمایش تراکي استاندارد نیـز نشـان داد
وزن وامد خشک مداکثر این خاک  16کیلونیوتن بر متر مکعب
و رطوبت بهینة آن  18درحد است.

جدول  .1خواص فيزيكي خاک استفادهشده

حد رواني ()%
حد خميري ()%
شاخص خميري ()%
حد انقباض ()%
وزن مخصوص دانههاي جامد ()Gs
درصد عبوري از الک شمارة 200
درصد رس (کوچکتر از  0/002ميليمتر)
فعاليت ()A
رطوبت بهينه ()%ω
وزن واحد خشک بيشينه )(kN/m3

70
23
47
14
2/75
73
45
1/045
18
16

آب استفادهشده

در این تقيی از دو نوع آب با کیفیت مختلف به منوور خی و
اشباع کردن نمونهها استفاده شد که عبار اند از آب ميطر و آب
اسیدی ،که خصوحیا شیمیایی آنها در جدول  2میآید.
جدول  .2مشخصات کيفي آبهاي استفادهشده

نوع آب
آب مقطر

)EC (µs/cm
14

pH
7/ 2

آب اسيدي

19

5/ 5

تهية نمونهها

به منوور اعمال چرخههای تر و خشـک بـه نمونـة خـاک ،بایـد
خاک متراکي میشد که در این تقيی از شیوة تراکي اسـتاتیکی
برای این کار استفاده شد .نمونههـای تهیـهشـده دارای رطوبـت
 13/5درحد ( 4/5درحد کمتـر از رطوبـت بهینـه) و وزن وامـد
خشک  15/8کیلونیوتن بر متر مکعب بودند که در بخش خشک
منقنی تراکي استاندارد قرار داشتند .تهیة نمونهها بدین حـور
بود که ابتدا رطوبت مورد نیاز به خـاک انتخـابی اضـافه و عمـل
اخت انجام شد .سپ در کیسههای نایلونی ،که قابلیت تبادل
رطوبت با هوا را نداشت ،به مد  24سـاعت بـه منوـور توزیـع
یکنواخت رطوبت قرار داده شد .برای انجامدادن تراکي استاتیکی،
قالب جدیدی طرامی و ساخته شد و با بـهکـارگیری ایـن قالـب
باری معادل  860کیلوپاسکال در سه الیة جداگانه به خـاک وارد
شد .گفتنی است سرعت بارگذاری توسط دستگاه بارگذاری مورد
استفاده  1/5میلیمتر بر دقیيه انتخاب شد .قالب تهیة نمونهها و
دستگاه بارگذاری استفادهشده در تقيیـ در شـکل  1مـیآیـد.
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،این قالب متشـکل از
پایة آلومینیومی است که سـه مليـه روی آن سـوار مـیشـود و
ملية میانی همان ملية تقکیي است که آزمایشهای احلی روی
آن انجام میشود .هدف از استفاده از دو ملية دیگـر دادن طـول
اضافی به نمونه بود که پ از استخراج ملية احـلی خـاکهـای
اضافی از اطراف آن تراشیده میشد.

مقدس و همكاران :رفتار تورمي– انقباضي خاکهاي متورمشونده ...

شكل  .1قالب استفادهشده براي تهية نمونهها
موارد نشاندادهشده در شکل  1عبار اند از:
 .1ملية پایینی؛  .2ملية میانی؛  .3ملية باالیی؛  .4پایة آلومینیومی؛  .5حفقة
بارگذاری؛  .6دستگاه بارگذاری.

اعمال چرخههاي تر و خشک

بــه منوــور انــدازهگیــری تغییــرا کــرنش مقــوری خــاک در
چرخههای متوالی یکی از نمونهها به دستگاه تقکیي اح شـده
منتيل شد .این دستگاه همـان دسـتگاه تقکـیي اسـت ،بـا ایـن
تفاو که اح ماتی روی آن انجام گرفتـه اسـت .زیـرا دسـتگاه
تقکیي معمولی فيط قادر به اعمال چرخة تـر بـه نمونـههاسـت؛
ولی دستگاه تقکیي اح شده قابلیت اعمال چرخـههـای تـر و
خشک را با هي دارد .قسمتهای مختلف این دستگاه در شکل 2
میآیـد .ایـن دسـتگاه متشـکل از مقفوـهای اسـت کـه سـن
متخلخل پایینی ،ملية ماوی نمونه ،درپـوش ،سـن متخلخـل
باالیی ،سربار ،و اندازهگیر تغییر شکل مقوری بهترتیـب روی آن
قرار میگیرند .اح ما انجامشده بر دستگاه شامل تعبیـة یـک
سامانة گرمایشی با قابلیت تنویي دما در اطـراف نمونـة خـاک و
ایجاد یک شیر زهکشی به منوور تخلیة آب در پایان چرخههای
تر است .به منوور جلوگیری از هدررفت انرژی و تـأمین ایمنـی
بیشتر آزمایش از حفقا آزبسـت در اطـراف مقفوـة دسـتگاه
استفاده شده است .همچنین انـدازهگیـر بـهکاررفتـه در تقيیـ
دارای دقت  0/01میلیمتر بود.

شكل  .2برش شماتيک دستگاه تحكيم اصالحشدة مورد استفاده
موارد نشان داده شده در این شکل عبار اند از:
 .1حفقة بارگذاری؛  .2سن متخلخل باالیی؛  .3سن متخلخل پایینی؛  .4ملية
نمونه؛  .5مقفوة دستگاه تقکیي؛  .6روزنة ورود آب؛  .7پیستون بارگذاری؛  .8سیي؛
 .9کنترلکنندة دما؛  .10مولد برق؛  .11عای آزبست؛  .12سیيپیچ مرارتی؛  .13شیر
زهکشی؛  .14اندازهگیر تغییر شکل.
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پ از قرارگرفتن نمونه در دستگاه تقکـیي احـ شـده،
آب به مقفوة دستگاه اضافه شد و این امکان فراهي آمد تا نمونه
آزادانه آب جذب کند و تقت تأثیر سربارهای ثابت مورد استفاده
متورم شود .تغییر شکل مقوری خاک با اندازهگیر تغییـر شـکل
قرائت شد و پ از رسیدن به مالت تعادل ،که نمونه به بیشینة
تورم خود رسید ،شیر زهکشی دستگاه باز و آب مقفوـه تخلیـه
شد و ترموستا دستگاه در مالت روشن قـرار گرفـت و چرخـة
خشک تقت همان سربار آ از شد و با ثبت تغییر شکل مقـوری
پ از ثابتشدن آن تغییر شکل دوباره چرخة تر آ از شـد و بـه
همین ترتیب چرخهها ادامه پیدا کرد تا اینکه میزان تغییر شکل
مقوری در مالت تر و خشک یکسان شد .در این مالـت میـزان
تورم و انيباض با ادامة چرخهها تغییر چنـدانی نداشـت .گفتنـی
است در مالت استفاده از سربار  10کیلوپاسکال چرخههای تر 4
روز و چرخههای خشک  5روز به طول میانجامیدنـد؛ در مـالی
که این ميادیر بهازای سربار  20کیلوپاسکال بهترتیب برابر  2و 3
روز بودند .دستگاه احلی ساختهشده فيط قادر بـه انـدازهگیـری
تغییر شکل مقوری نمونه است و چون مین عمل خشکشدن و
تورمی سیکلهای متوالی مجـي نمونـه (شـامل قطـر و ارتفـاع)
تغییر میکند ،به منوور تعیین نسبت تخلخل و درحـد رطوبـت
خاک مین چرخههای تر و خشک ،به ساخت نمونههـای مشـابه
با نمونة احلی اقدام شد و تقت شرایط یکسان با نمونة احلی در
دستگاههای تقکیي معمولی قـرار داده شـد و در فواحـل زمـانی
متناسب هر بار یکی از نمونهها انتخاب و درحد رطوبـت و ابعـاد
آن اندازه گرفته شد و نسبت تخلخل آن بـا اسـتفاده از رابطـة 1
بهدست آمد.
) رابطة (1

V
e

V0 1  e 0

 ΔVو  Δeبهترتیب تغییر مجـي و تغییـر نسـبت تخلخـل
نمونة خاک در هر مرمله از چرخههـای تـر و خشـک و  V0و e0
بهترتیب مجي اولیة خاک و نسبت تخلخـل در شـروع آزمـایش
است.
از آنجا که دستگاههای تقکیي معمولی فيط قادر به اعمال
چرخة تر به نمونة خاک بودند ،به منوور اعمال چرخـة خشـک،
نمونهها به گرمخانه با شرایط دمایی و سربار مشابه نمونة احـلی
منتيل میشدند.

نتايج
تغييرات کرنش محوري خاک

پ از قرارگـرفتن نمونـه در دسـتگاه احـلی ،تغییـرا کـرنش
مقوری خاک اندازهگیری شد و ميدار آنها در پایـان چرخـههـا
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بــهدســت آمــد؛ کــه نتیجــة آن بــهازای دو ســربار  10و 20
کیلوپاســکال و دو کیفیــت آب در اشــکال  3و  4قابــل مشــاهده
است .شـکل  3الـف درحـد تغییـر شـکل مقـوری خـاک را در
چرخــههــای متــوالی بــهازای ســربار  10کیلوپاســکال بــرای
کیفیتهای آب ميطر و آب اسیدی نشان میدهد .همانطور که
در شکل  3الف مشاهده میشود بهازای آب ميطر میـزان درحـد
تورم و انيباض در چرخة اول بهترتیب  9/75و  10/7درحد است
که این ميادیر در چرخة پنجي تيریباً با هي برابر مـیشـود و بـه
ميدار  18/5درحد مـیرسـد .در مالـت اسـتفاده از آب اسـیدی
میزان درحد تورم و انيباض بهترتیب برابـر  6/85و  8درحـد در
چرخة اول است و در چرخة ششي این ميادیر بهترتیب برابر 9/6
و  9/5درحد میشـود .همچنـین درحـد تغییـر شـکل مقـوری
بهازای سربار  20کیلوپاسـکال در شـکل  3ب دیـده مـیشـود و
شکل  4درحد تغییر شکل آب ميطر را در مالـت اسـتفاده از دو
سربار نشان میدهد .همـانطـور کـه شـکلهـای  3تـا  5نشـان
میدهد افزایش سربار سبب کاهش پتانسیل تورم خاک میشود.

مسيرهاي تورميـ انقباضي حين چرخهها

به منوـور بررسـی تغییـرا نسـبت تخلخـل مـین چرخـههـا،
مسیرهای تورمیـ انيباضـی رسـي شـد .ایـن مسـیرها تغییـرا
نسبت تخلخل با درحد رطوبت را مین چرخهها نشان میدهند؛
مث ً مسیرهای تورمیـ انيباضـی کیفیـت آب اسـیدی و بـهازای
سربار  20کیلوپاسکال در شکل  5میآید .همانطور که مشاهده
میشود در چرخههای الف و ب و ج منقنیهای چرخههای تر و
خشک از هي جداست؛ به گونهای کـه بـهازای  1درحـد رطوبـت
مشخصْ میزان نسبت تخلخل در مالت خشـکشـدن و ترشـدن
متفاو است ،ولی با افزایش چرخههای تر و خشک ایـن فاحـله
کي میشود ،طوری که در نمودار د ،یعنی در چرخة چهارم ،ایـن
منقنیها کام ً بر هي منطبـ شـده و مالـت Sماننـد بـه خـود
گرفتهاند .این نتایج با نتـایج برخـی مقييـان ( Tripathy et al.,

 )2002تطاب کامل دارند .همچنین همانطـور کـه در شـکل 5
مشاهده میشود بیشتر تغییرا نسبت تخلخل در چرخة اول در
بازة درحد اشباع  40تا  100درحد به وقوع مـیپیونـدد کـه بـا
افزایش تعداد چرخههـا ایـن بـازه کـاهش مـییابـد و بیشـترین
تغییرا نسبت تخلخل در بازة  40تـا  90درحـد رخ مـیدهـد.
نمودارهای مالت تعـادل تـورمیـ انيباضـی بـهازای کیفیـت آب
ميطر و آب اسیدی با سربار  20کیلوپاسکال در شکل  6میآیـد.
همانطور که دیده میشود بـهازای  1درحـد رطوبـت مشـخص
نسبت تخلخل در مالت اسـتفاده از آب ميطـر بیشـتر از نسـبت
تخلخل در مالت استفاده از آب اسـیدی اسـت کـه ایـن مطلـب
تأییدی بر نتایج بهدستآمده از تغییر شکل مقوری خاک اسـت.
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،در چرخههـای اولیـه
بهازای  1درحد رطوبت معین نسـبت تخلخـل خـاک در مالـت

شكل  .3درصد تغيير شكل محوري در چرخههاي تر و خشک متوالي بهازاي
الف سربار  10کيلوپاسكال و ب سربار  20کيلوپاسكال با دو کيفيت مختلف

خشکشدن و ترشدن متفاو است که این ناشی از وجود پدیدة
هیسترسی  1است .چون پدیـدة هیسترسـی

عبـار اسـت از

یکساننبودن مکش خاک در مالـت ترشـدن و خشـکشـدن در
رطوبتی مشخص .ولی با افزایش تعداد چرخـههـا از شـد ایـن
پدیده کاسته مـیشـود و در نهایـت در چرخـة چهـارم منقنـی
ترشدن و خشکشدن خاک بر هي منطب و پدیدة هیسترسی
مذف میشود؛ که این امر ناشـی از تغییـر سـاختار خـاک طـی
چرخههای تر و خشک متوالی است.
شكل  .4درصد تغيير شكل محوري در چرخههاي تر و خشک متوالي بهازاي
کيفيت آب مقطر با دو سربار مختلف

1. Hysteresis

مقدس و همكاران :رفتار تورمي– انقباضي خاکهاي متورمشونده ...
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يافتهها و بحث

شكل  .5مسيرهاي تورميـ انقباضي در حالت استفاده از آب اسيدي بهازاي
سربار  20کيلوپاسكال الف) چرخة اول ،ب) چرخة دوم ،ج) چرخة سوم ،د)
چرخة چهارم

شكل  .6مسيرهاي تورميـ انقباضي در حالت تعادل و استفاده از سربار 20
کيلوپاسكال بهازاي آب مقطر و اسيدي

همانطور که در شکلهای  3و  4دیده میشود ،میزان پتانسـیل
تورم و انيباض در مالت اسـتفاده از آب ميطـر و آب اسـیدی در
هر دو سربار استفاده شده بـا افـزایش تعـداد چرخـههـا افـزایش
مییابد و این افزایش در مالت استفاده از آب ميطر بیشتر است.
همچنین بهازای سربار  10کیلوپاسکال این افزایش بیشتر اسـت.
زیرا سربار بیشتر همچـون عـاملی در ميابـل فشـار تـورم عمـل
میکند .همچنـین افـزایش پتانسـیل تـورم و انيبـاض در همـة
مالتها در چرخههای اول بیشتر اسـت و بـهتـدریج بـا افـزایش
تعداد چرخهها از میزان افزایش آن کاسته میشـود؛ طـوری کـه
اخت ف پتانسیل تورم در دو چرخة متوالی با افـزایش چرخـههـا
کمتر میشود و از چرخة چهارم به بعد به ميدار ناچیزی میرسد
که معموالً در این مالت میزان تورم و انيباض با هي برابر است و
از آن به تعادل تورمیـ انيباضی یـاد مـیشـود .شـکل  4ميـادیر
پتانسیل تورم و انيبـاض در مالـت اسـتفاده از آب ميطـر در دو
سربار  10و  20کیلوپاسکال را نشان مـیدهـد .در چرخـة آخـر
میزان پتانسیل تورم نسبت به چرخـة اول در مالـت اسـتفاده از
سربار  10و  20کیلوپاسکال بهترتیـب مـدود  90و  130درحـد
افزایش یافته است .همچنـین شـکلهـای  3الـف و  3ب نشـان
میدهد در مالت استفاده از آب اسیدی پتانسیل تورم در چرخة
آخر نسبت به چرخة اول در مالـت اسـتفاده از سـربار  10و 20
کیلوپاسکال بهترتیب  40درحد و  75درحـد افـزایش مـییابـد.
نتیجهای که از این دادهها بهدست میآید افزایش میزان تورم بـا
افزایش تعداد چرخههاست .این پدیده در نمونة مستغرقشده بـا
آب ميطر تقت سربار  10کیلوپاسکال بهروشـنی قابـل مشـاهده
است .شکل  4نشان میدهد در مالـت اسـتفاده از آب ميطـر در
کلیة چرخهها میزان تورم و انيباض در مالت اسـتفاده از سـربار
 10کیلوپاسکال بیشتر از سربار  20کیلوپاسکال اسـت کـه ایـن
مطلب بیانگر اثر سربار در کاهش پتانسیل تورم و انيباض خـاک
است .در زمینة رسیدن به تعادل تورمی و انيباضی پـ از طـی
تعدادی چرخة ترشدن و خشکشدن ،نتایج با تقيیيـا برخـی
مقييـان مطابيـت کامـل دارد ( Ring, 1996; Alonso et al.,
 .)1999; Tripathy et al., 2002ولی در زمینـة اثـر چرخـههـای
متوالی تر و خشک بر افزایش یا کـاهش پتانسـیل تـورم ،نتـایج
بهدستآمده ماکی از افزایش پتانسـیل تـورم بـا افـزایش تعـداد
چرخــههاســت کــه بــا نتــایج برخــی مقييــان مطابيــت دارد
( .)Obermeier, 1974; Day, 1994; Popescu, 1980ولـی بـا
نتایج برخی مقييان دیگر مغایر است ( Allam and Sridharan,
)1981; Dif and Blumel, 1991; Alhomoud et al., 1995؛ که
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دلیل آن شاید استفاده از آب با کیفیتهای متفاو باشـد .زیـرا
در تقيیيا قبلی اشـارهای بـه کیفیـت شـیمیایی آب و خـاک
بهکاررفته نشده است و کیفیت آب و خاک استفادهشـده توسـط
مقييان مختلف قطعاً یکسان نیست .بنابراین ،کیفیت آب عامـل
مؤثری در میزان پتانسیل تورمی خاک از طری تـأثیر در مکـش
اسمزی بهشمار میرود .خاکها بـه طـور کلـی دارای دو مکـش
ماتریک و اسمزی هستند .ابتدا که خاک خشک اسـت بـا عمـل
استغراق مکش ماتریک  0و آب تقت اثر جریان اسمزی از درون
مقفوة دستگاه تقکیي وارد نمونة خـاک مـیشـود .سـپ  ،آب
مفرهای خاک تقت اثر خاحیت پخشـیدگی 1بـه درون مقفوـه
مرکت میکند و تبادل یونی حور میگیرد و از آنجا که خـاک
شایی تراوا است ام نیز همـراه آب جابـهجـا مـیشـوند و در
نتیجه ام خاک ،بهویهه یون سدیي ،به درون مقفوة دسـتگاه
تقکیي منتيل و این عمل سبب افزایش نیروی دافعه بـین ررا
رس میشود که افزایش مجي و تـورم خـاک را بـه دنبـال دارد.
دلیل این پدیده را میتوان به این حور تشریح کرد کـه سـطح
رس پوشیدهشده از بارهای منفی است کـه بـا یـونهـای مثبـت
خاک نیروی جاربه ایجاد میکنند و با خروج این یونهـا نیـروی
دافعهای بین بارهای موجود در سـطح رس ایجـاد مـیشـود کـه
افزایش ضخامت الیة مضاعف و افزایش تورم خـاک را بـه دنبـال
دارد .دلیل دیگر تورم بیشتر در مالـت اسـتفاده از آب ميطـر در
ميایسة با مالت استفاده از آب اسیدی این است که پ از پایان
چرخههای تر و با اشـباعشـدن خـاک مکـش ماتریـک خـاک 0
میشود و چون خاک تقت بار ثابت است مکش اسـمزی شـروع
میشود و مطاب رابطة       u wمیزان فشار آب منفذی
زیاد میشود و تنش مؤثر کاهش مـییابـد و در نتیجـه افـزایش
مجي حور میگیـرد .همچنـین انتيـال امـ از آب مفـرهای
داخل نمونه به مخزن آب ،که ماوی آب بـا کیفیـت مـورد نوـر
است ،به شد متأثر از کیفیت آب مخزن است؛ طوری کـه هـر
چه گرادیان ام موجود بین آب مخزن و آب مفـرهای بیشـتر
باشد ،تقت اثر خاحـیت اسـمزی ،آب بیشـتری جـذب خـاک و
ام بیشتری همراه آب در مرملة پخشـیدگی از خـاک خـارج
میشود .این عمـل افـزایش نیـروی دافعـه بـین ررا و کـاهش
لوت آب مفرهای را به دنبال دارد که سبب افـزایش ضـخامت
الیـة آب مضــاعف و در نتیجــه افــزایش تــورم خــاک مــیشــود.
همانطور که در شکلهای  3الف و  3ب مشاهده میشود ،تـورم
خاک در مالت استفاده از سربار  10کیلوپاسکال با افزایش کلـی
1. Diffusion

مجي نمونه همراه است؛ در مالی که در مالت استفاده از سـربار
 20کیلوپاسکال تورم در هـر مرملـه در مالـت انيبـاض 2خـاک
شروع میشود که این مطلب اثر سـربار را در جلـوگیری از تـورم
خاک نشان میدهد .دربارة علت بهتعادلرسیدن پتانسـیل تـورم
بعد از چند چرخة تر و خشک باید گفت که با اعمال هر چرخـة
خشکْ خللوفرج ریزی در خاک ایجاد میشـود کـه بـا افـزایش
تعداد چرخهها انـدازة ایـن خلـلوفـرج نیـز افـزایش مـییابـد و
سرانجام با ثابتشدن اندازة خللوفـرج خـاک الگـوی پرشـدن و
خالیشدن خاک در چرخهها یکسـان مـیشـود .در ایـن مالـت
تعادل تورمیـ انيباضی رخ میدهد و پتانسـیل تـورم و انيبـاض
یکسان میشود.
همانطور که شکل  5نشان میدهد ،مسـیرهـای تـورمیـ
انيباضــی تيریبـاً Sشــکل هســتند و بیشــترین تغییــرا نســبت
تخلخــل در فاحــلة خطــو اش ـباع  40تــا  90درحــد بــهوقــوع
میپیوندد .این خطو مـرز تغییـر فـازهـای تـورمی و انيباضـی
هستند .به عبار دیگر ،تغییرا تورمیـ انيباضی خاک در سـه
مرمله رخ میدهد که بیشترین تغییرا در بخش میانی بهوقـوع
میپیوندد .این نتایج با نتایج مقييان دیگر از قبیل Tripathy et
 )2002( .alهماهنگی کامل دارد که تأییـدی بـر درسـتی نتـایج
ماحله است .همچنین ،بهازای چرخة تعادل ،مسیرهای تـورمیـ
انيباضی بـهازای دو کیفیـت آب ميطـر و آب اسـیدی در مالـت
سربار  20کیلوپاسکال در شکل  6مشاهده میشـود .همـانطـور
که دیده میشود بهازای  1درحد رطوبـت معـین میـزان نسـبت
تخلخل در مالت استفاده از آب ميطر بیشتر از مالت استفاده از
آب اسیدی است که این مطلب نتایج بـهدسـتآمـده در زمینـة
تغییر شکل مقوری خاک را در دو کیفیت اسـتفادهشـده تأییـد
میکند.

نتيجهگيري
نتــایج نشــان مــیدهــد تغییــر شــکلهــای تــورمی خــاکهــای
متورمشونده برگشتپذیر است و پ از طـی تعـداد چرخـه بـه
تعادل میرسد .به عبار دیگر ،میـزان تـورم و انيبـاض مـدوداً
یکسان میشود .همچنین ميایسة رفتار تورمی و انيباضی خـاک
در مالت اسـتفاده از دو کیفیـت آب نشـان مـیدهـد پتانسـیل
تورمپذیری خاک در مالـت اسـتفاده از آب ميطـر بیشـتر از آب
اسیدی است .با افزایش سربار اعمالشده به خاکْ پتانسیل تـورم
کاهش و پتانسیل انيباض خاک افزایش مـییابـد .ولـی در رونـد
افزایشی پتانسیل تورم با افزایش تعداد چرخههـا تـأثیری نـدارد.
2. Compaction
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 هدایت الکتریکی:EC
 اسیدیته:pH
 تغییر مجي خاک:∆V
 مجي اولیه خاک:V0
 تغییر نسبت تخلخل:∆e
 نسبت تخلخل اولیه:e0
 تنش در خاک:σ
 تنش مؤثر در خاک:σ´
 فشار آب مفرهای:Uw

 درحــد رطوبــت-مســیرهای تــورمیـ انيباضــی نســبت تخلخــل
 شکل هستند که وقوع تـورم و انيبـاض را در سـهs منقنیهایی
 با وقـوع مالـت تعـادل تـورمیـ انيباضـی.مرمله نشان میدهد
شکل ناشی از تورم و انيباض روی مسـیر یکسـانیs منقنیهای
قــرار مــیگیرنــد کــه مــذف پدیــدة هیســترزی را بــا اعمــال
.چرخههای تر و خشک متوالی نشان میدهد

فهرست عالئم
 فعالیت خاک:A
 وزن مخصوص دانههای جامد خاک:Gs
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