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بررسي تأثیر محیط رسوبي بر خواص مهندسي
خاکهاي شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتي آنها

پذیرش 95/11/21

تاریخ :دریافت 95/2/1

چکيده
شهر كرمان و شهركهاي اطراف آن روي دشت مسطح قرار دارد كه شیب بسیار مالیم
آبرفتی ریزدانه دارد و مصالح عمدتاً سیلت و رس است .خاكهاي طبیعی معموالً با گذشت
زمان و تأثیر عوامل محیطی داراي ساختار میشوند .در آبرفتهاي ریزدانه شهر كرمان نیز عوامل
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محمد بهرامی؛ اداره مکانيک خاک استان کرمان

زمینشناسی باعث ایجاد ساختار بعد از رسوبگذاري شده است .در این پژوهش ابتدا بهاختصار
حوضۀ رسوبی كرمان و خصوصیات كانیشناسی و ژئوتکنیکی نهشتههاي این حوضه بررسی

مهندسی این نهشتهها ،آزمایشهاي سهمحوري روي خاكهاي بازسازيشده با رطوبتی بیشتر
از حدروانی و با فشارهاي همه جانبه مختلف در حالت تحکیم یافته زهکشی شده و زهکشی
نشده انجام شد .بهمنظور بررسی میزان انطباق رفتار خاكها در حالتهاي طبیعی و بازسازي
شده منحنیهاي تنش -كرنش مقایسه شد و حساسیت ساختاري خاك با استفاده از معیار
حساسیت مقاومتی بررسی شد .از بررسی نتایج آزمایشهاي سهمحوري میتوان میتوان در
تفسیر محیط رسوبی و تاریخچه زمینشناسی استفاده كرد .مقایسه منحیهاي تنش -كرنش
نمونههاي طبیعی و بازسازيشده نشان میدهد كه در خیلی موارد رفتار خاكهاي دستنخورده
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شده است .سپس بهمنطور بررسی تأثیر محیط رسوبی و تاریخچۀ زمینشناسی بر ویژگیهاي
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و بازسازي شده مشابه بوده و سیمانشدگی و ساختار خاك توسعه زیادي نداشته است.
همچنین نتایج آنالیز نمونهها نشان داد كه كانیهاي موجود در نهشتههاي این شهر عمدتاً شامل
ایلیت ،كلریت ،اسمکتیت و كلسیت هستند .مقایسۀ تصاویر میکروسکپ الکترونی از نمونههاي
بازسازي شده و دستنخورده ،آرایش تصادفی ،نبود ساختار مشخص و فشردگی خاكهاي
محدودۀ شهر را تأیید میكند .نتایج نشان میدهد كه این خاكها از تأثیرپذیري محیط رسوبی

آنها توسعۀ زیادي نداشته و عموماً فشرده و پیش تحکیم هستند.
واژههاي کليدي :حوضۀ رسوبی ،خاكهاي ریزدانه ،خصوصیات زمینشناسی ،كرمان

مقدمه
ارتباط ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی نهشتهها با نوع و شرایط محیط رسوبی تشکیل
آنها گام مفیدي در بررسی خصوصیات نهشتههاي رسوبی محسوب میشود .ارتباط شرایط
زمینشناسی و تاریخچۀ تشکیل نهشتهها با ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی و خصوصیات
ژئوتکنیکی آنها ،در تحقیقات گذشته كمتر مد نظر بوده است .خاكهاي طبیعی معموالً با
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و تاریخچه زمینشناسی نسبتاً مشابه و یکنواختی برخوردارند و ساختار و سیمانشدگی در

گذشت زمان و تأثیر عوامل محیطی ،داراي ساختار میشوند .این ساختار بر مقاومت برشی
افزوده و تأثیر بهسزایی بر پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك میگذارد [ .]1پژوهشهاي انجام شده
دانههاي آنها بستگی دارد [ .]2با پیدایش ساختار در خاك مشکالت مربوط به نمونهگیري و
انجام آزمایشهاي آزمایشگاهی بیشتر میشود .جنز و نووا از خاكهاي داراي ساختار به
عنوان موادي كه هنوز بهخوبی شناخته نشدهاند یاد كردهاند و تعیین متغیرهاي مهندسی اینگونه
خاكها را مشکل میدانند [.]5
در مورد خصوصیات ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی مصالح سنگی و خاكی تحقیقات
بسیاري وجود دارد .با این وجود به ارتباط این ویژگیها با تاریخچه زمینشناسی و بهطور
واضحتر با محیط رسوبی تشکیل این نهشتهها كمتر توجه شده و بهجز موارد معدود ،عمالً
تحقیقات زیادي در دنیا انجام نشده است .از كارهاي انجام شده در ایران میتوان به بررسی
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در پنجاه سال گذشته نشان دادهاند كه رفتار مکانیکی خاكهاي ریزدانه به فابریک و آرایش

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245

بررسي تأثير محيط رسوبي بر خواص مهندسي خاکهاي شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتي آنها

5423

رابطۀ محیط رسوبی با خواص مهندسی خاكهاي ریزدانه جنوب تهران [ ،]4ارتباط ویژگیهاي
زمینشناسی مهندسی نهشتههاي عهد حاضر با محیط رسوبی آنها با استفاده از تصاویر
ماهوارهاي در رسوبات دشت خوزستان [ ]3اشاره كرد.
در تحقیقات خارجی نقش محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاك در قالب بررسی
مربوط به ساختار میکروسکپی خاك ریزدانه رسی با استفاده از رفتار مکانیکی آنها استخراج
شده و شواهد زمینشناسی هم این ارتباط را تقویت كرده است [ .]7[ ،]6در مورد نهشتههاي
ریزدانه مانند رسها كه كه عمده ترین رسوبات بررسی شده در تحقیق حاضر را تشکیل
میدهند ،میتوان به تحقیقات بل [ ،]8جاكسا [ ]9و بنت و همکاران [ ]11اشاره كرد كه با
تشکیل بانک دادههاي ژئوتکنیکی و بررسیهاي آماري به تشریح خصوصیات نهشتههاي
ریزدانه نواحی مختلف پرداختهاند .در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر محیط رسوبی بر
خواص مهندسی خاكهاي ساختگاه شهر كرمان سعی شده است شرایط اولیه خاكها در
حوضه رسوبی شبیهسازي شود ،براي این منظور نمونههاي با رطوبتی بیشتر( 1/23تا 1/3
برابر) از حد روانی بازسازي شده است .خاك بازسازي شده در آزمایشگاه بهگونهاي تحت
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ساختار و سیمان شدگی خاكها بررسی شده است .در برخی از تحقیقات انجام شده ویژگی

شرایط تحکیم و برش قرار داده شده كه رفتار خاك پیش تحکیم شده و عادي تحکیم شده در
آن مدل شده است .در این پژوهش از بررسی نتایج آزمایشهاي سهمحوري در تفسیر محیط
سهمحوري انجام شده روي خاك هاي طبیعی و دستنخورده با خاكهاي بازسازي شده كمک
گرفته شده است.
موقعيت جغرافيایي و زمينشناسي حوضۀ رسوبي بررسي شده
دشت كرمان در میان دو رشته كوه در شمال شرق و جنوب غرب دشت قرار گرفته است.
این دشت از جنوب به كوهستان جوپار ،از شمال به دشت زرند ،از شرق به كوههاي سیرچ و
از غرب به دشت باغین و كوههاي باداموئیه محدود میشود و این ارتفاعات مرزهاي طبیعی
دشت را تشکیل میدهند (شکل.)1
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رسوبی و تاریخچه زمینشناسی استفاده شده است .در این رابطه از مقایسۀ آزمایشهاي

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245

5423

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد دهم ،شمارۀ  1بهار 1593

دشت كرمان ،یک چاله تکتونیکی از نوع گرابن فشاري است بهگونهاي كه تحت تأثیر
حركت گسلهاي معکوس موجود در مرزكوه با دشت و باال رفتن كوهستان ایجاد شده است
[ ..]11با توجه به مدل حوضه رسوبی كرمان [ ]12شکلگیري دشت رسوبی كرمان در اواخر
كواترنر اتفاق افتاده است .فرآیند تشکیل آن چنانكه ذكر شد ناشی از عملكرد توأمان
بینیخچالی در منطقۀ كرمان طی دورۀ كواترنري بوده است .دشت كرمان در طول پلیستوسن
كه اشکوب اصلی كواترنر است بهگونۀ حوضهاي بسته كم ژرفا دریافتكننده همه جریانهاي
سیالبی صادره از زمینهاي مرتفع حواشی دشت بوده است .در بعضی از مقاطع زمانی كوتاه
مانند دوره یخچالی ورم ،قریب صدمتر رسوب در چالۀ رسوبی كرمان نهشته شده و تحت
فشار سربار اعمال شده از طرف الیههاي رویی فشرده و تحکیم شدهاند .شواهد زمین
ریختشناسی نشان میدهند در برخی مقاطع زمانی ،شرایط محیطهاي تبخیري و دریاچهاي
فصلی نیز حاكم است و ذرات ریزدانه وارد محیط كم ژرفاي دریاچهاي شده و در آب معلق
شدهاند تا بتدریج رسوب كنند .حوضه بسته رسوبی شهر كرمان بهعلت جنبشهاي پراهمیت
پلیستوسن زبرین ،شرایط حوضه بسته را از دست داده و بهآرامی بهسوي شمال و شمال
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فعالیتهاي دینامیکی و ایجاد ساختمان زمینشناسی جوان و پرانرژي همراه با دورههاي پرباران

باختري و دره زرند-كرمان شیب بر داشته است و حجم چشمگیري از رسوبات انباشته شده
در دورههاي قبل را كه سالیان طوالنی در تحکیم كردن الیههاي زیرین نقش داشتهاند ،از
به این معنی كه در حال حاضر بدون اینكه سربار چشمگیري روي رسوبات شهر كرمان وجود
داشته باشد ،خاكها حالت تحکیم یافتگی خود را حفظ كردهاند.
شهر كرمان با ارتفاع  1731تا  1811متر از سطح دریا در حاشیه شمالی دشت كرمان واقع
شده است و بخشی از گسترۀ آن را كفههاي نمکی یا پالیاي سیلتی-رسی میپوشانند .رسوبات
نهشته شده در محدودۀ شهر كرمان عموماً ریزدانه است و متأثر ازسرنوشت زمینشناسی و مدل
رسوبی حوضۀ آن هستند.
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دست داده ولی تأثیر آنها كه همان پیش تحکیم كردن رسوبات زیرین بوده باقی مانده است.
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بیشک عمق سنگ كف و ضخامت رسوبات دشت از موارد مهم در شناخت مدل رسوبی
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شکل  .1محدودۀ حوضۀ رسوبي دشت کرمان

حوضه است .مدل حوضه رسوبی مهمترین عامل تأثیرگذار در شکلگیري نوع رسوبات و
ضخامت است و موجب نهشته شدن ضخامت زیاد رسوبات در طی چهار دورۀ بینیخچالی در
هندسه سنگ كف نهشته شده و در نقاط مختلف دشت داراي ضخامت متفاوت هستند .براي
تعیین ضخامت آبرفت و عمق سنگ كف دشت كرمان نتایج و دادههاي مربوط به بررسیهاي
گذشته گردآوري شده و بر اساس آنها و با استفاده از دادههاي موجود نقشههاي مورد نیاز در
این خصوص بهوسیله نرمافزار  GISترسیم و قضاوت نهایی صورت گرفته است (شکل.)2
نتایج حاصل از روشهاي مختلف در ارزیابی عمق سنگ كف نشاندهندۀ تغییرات ضخامت
آبرفت در دشت كرمان بین صفر تا  531و در محدودۀ شهر كرمان بین  51تا  531متر برآورد
شده است .این تغییرات نشأت گرفته از مدل رسوبی و تاریحچۀ زمینشناسی آن است .تنشهاي
فشاري و پالسهاي شدید تکتونیکی اعمال شده به حوضۀ كرمان از نئوژن تا بهامروز موجب
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گسترۀ دشت كرمان شده است [ .]12این نهشتهها بهتناسب انرژي سیالب و توپوگرافی و
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فعال كردن و یا ایجاد گسلهاي بزرگ و كوچک در آن ناحیه شده است كه فعالیت این گسلها
موجب جابهجایی ،شکستگی ،ایجاد فرورفتگی یا باال آمدگی در سنگ كف شده است.
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شکل  .4نقشه توپوگرافي و کالسهاي ارتفاع ضخامت آبرفت دشت کرمان

روش کار
محدودۀ پژوهش بر اساس روند رودخانهها و مسیر رسوبگذاريها به سه ناحیه تقسیم شد.
سپس با گردآوري خصوصیات ژئوتکنیکی خاكها از  134گمانه در سطح شهر ،اخذ نمونه در
نقاط مختلف و انجام آزمایشهاي متعددي از جمله آزمایش تحکیم ،آزمایش سه محوري و ...
روي نمونههاي اخذ شده ،خصوصیات مهندسی این نهشتهها بررسی شده است.
از آنجا كه محوریت پژوهش حاضر تأكید بر نتایج آزمایش سهمحوري است .براي این
منظور تعداد  17آزمایش سهمحوري روي خاكهاي طبیعی و بازسازي شده با رطوبتی بیشتر
( 1/23تا  1/3برابر) از حد روانی و با فشارهاي همه جانبه مختلف در حالت تحکیم یافته
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براي بررسی میزان همگنی رسوبات و تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی نهشتهها،
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زهکشی شده و تحکیم یافته زهکشی نشده ،بهمنظور بررسی میزان انطباق رفتار خاكها در
حاالت طبیعی و بازسازي شده با دستگاه سه محوري داراي تجهیزات ثبت الکترونیکی دادهها
در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان كرمان انجام شد كه به نتایج برخی از آنها در ادامه
اشاره شده است.
همسان قبل از مرحلۀ برش نمونهها بهنحوي انتخاب شد كه برخی از نمونهها شرایط فوق
تحکیم یافته و برخی شرایط تحکیم یافته عادي پیدا كنند.
از مهمترین مزایاي این آزمایش میتوان به امکان كنترل تنشهاي اصلی ،كنترل زهکشی و
امکان اندازهگیري فشار آب حفرهاي و تغییر حجم نمونه حین انجام آزمایش اشاره كرد.
همچنین در طول آزمایش سهمحوري میتوان انواع مسیرهاي تنش را بر نمونه خاك اعمال
نمود ،تغییر مکانها و تنشهاي وارده را كنترل كرد و رفتار خاك را در سطوح تنش مختلف
مشاهده كرد .براي انجام آزمایش از دستگاههاي سهمحوري ساخت شركت  ELEانگلیس
استفاده شده است .در این دستگاهها سیستم اعمال نیرو مکانیکی است و تأمین فشار سل
پنوماتیکی است و براي اندازهگیري فشارها از فشارسنج جیوهاي استفاده میشود .وجود بورت
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قطر نمونههاي آزمایش شده  58و ارتفاع آنها  76میلیمتر بوده است .مقدار فشار مؤثر

دو قلو در سیستم ،امکان اندازهگیري تغییر حجم و همچنین بررسی روند زهکشی حین انجام
آزمایش را براي آزمایشگر فراهم میآورد و بار با اعمال كرنش كنترل شده بر نمونه اعمال

بررسي خصوصيات مهندسي خاکهاي ریزدانه شهر کرمان
محدودۀ بررسی شده براي بررسی میزان همگنی رسوبات و تأثیر محیط رسوبی بر خواص
مهندسی نهشته براساس روند رودخانهها و مسیر رسوبگذاريها به سه ناحیه تقسیم شد.
سپس ویژگیهاي مهندسی خاك در مناطق سه گانه فوق مقایسه شدند .در شکل 5نواحی
سهگانه در قالب سه محدودۀ شرقی ،مركزي و غربی معرفی شدهاند .همانگونه كه در شکل 5
مشاهده میشود ،تعداد گمانههاي حفر شده در بخش مركزي شهر با توجه به قدمت و سابقه
ساخت و سازها بیشتر از دیگر نواحی است .در ناحیۀ شرقی بهدلیل محدوده بافت قدیم شهر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

میشود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245
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و وجود ارتفاعات و مناطق صخرهاي حاشیۀ شهر ،اطالعات كمتري تولید شده است .در ناحیۀ
غربی ساخت سازها و توسعۀ شهر در سالهاي اخیر شروع شده و هنوز اطالعات كافی تولید
نشده است.
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شکل .5موقعيت نواحي سه گانه در شهر کرمان

بررسي منشأ رسوبات در نواحي سهگانه
دارند ولی عمده پارامترهاي فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی خاك تا حدود زیادي تابع ویژگیهاي
محیط رسوبی و تاریخچۀ زمینشناسی هستند .خصوصیات فیزیکی نهشتههاي محدودۀ شهر
كرمان نیز به منشأ زمینشناسی و مدل رسوبی حوضه بستگی دارند و در عین حال ممکن است
تغییرات ناشی از شرایط محیط رسوبی را نشان دهند .نمودار  PIدر مقابل  LL/PLبهعنوان
شاخصی براي ارزیابی اختالف شرایط نهشتههاي رسوبی مربوط به محیطهاي رسوبی مختلف
كاربرد دارد [ .]3این نمودار براي خاكهاي محدوده شهر كرمان ترسیم و در شکل  4نشان داده
شده است .از بررسی این نمودار نتیجه میشود كه براي محدودۀ شهر دو دسته از رسوبات
قابل تفکیک هستند كه احتماالً تفاوت آنها ناشی از عامل حمل كننده رسوبات و سیستمهاي

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

بعضی از پارامترهاي خاك مثل چگالی دانهها ( )Gsتأثیرپذیري كمتري از محیط رسوبی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245
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زهکشی است .با توجه به شکل  4احتمال داده میشود كه رسوبات مناطق شرقی و مركزي كه
مجاور هم هستند از یک منبع و منشأ تأمین شده و طی مکانیزم واحدي نهشته شده باشند .ولی
در رسوبات غرب شهر كرمان مکانیزم حمل و ته نشست و همچنین منبع تأمین آنها با نواحی
دیگر متفاوت باشد .این احتمال وجود دارد كه نهشتههاي نواحی شرقی و مركزي با سیستم
و ته نشست كرده باشند (شکل  .)1بنا براین محیط رسوبی تأمینكننده رسوبات هر ناحیه
موجب تفاوت در خصوصیات پالستیسته آن نهشتهها شده است .با استفاده از نتایج این تحقیق
شاید بتوان محیط رسوبی گستره شهر كرمان را به دو ناحیه تقسیم كرد.

خواص خميري خاک در نواحي سهگانه
خاصیت خمیري خاك در نواحی سهگانه بررسی شد .نمودار پالستیسیته نهشتههاي زیرپهنه
شهر كرمان مربوط به نواحی سهگانه در شکل  3نشان داده شده است .با توجه به این شکل
مشخص میشود كه موقعیت نمونهها در نمودار خمیري خاك در نواحی سهگانه از یک حالت
همگنی و یکنواختی نسبی برخوردارند و تنها تعدادي از نمونههاي مربوط به ناحیه غربی
(محدوده فرودگاه كرمان) داراي خاصیت خمیري بیشتر از دو ناحیه دیگر هستند .دلیل این

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .2بررسي تأثير محيط رسوبي در نهشته هاي دشت کرمان
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زهکشی مركزي و رودخانه سه كنج و رسوبات ناحیۀ غربی بهوسیلۀ رودخانه چاري حمل شده
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موضوع احتماالً منشأ تولید رسوبات است كه گمان میرود منبع تأمین آنها رودخانه چاري
باشد.
در شکل  6نیز رابطۀ شاخص خمیري خاك با عمق براي نواحی سهگانه در محدودۀ شهر
كرمان نشان داده شده است .چنانكه ذكر شد در ناحیۀ غربی شدت افزایش خاصیت خمیري با
شهر داراي درصد بیشتري از مواد ریزدانه و كانیهاي رسی هستند.

بهمنظور ارائۀ اطالعات كلی از خواص مهندسی خاك ،نمودارهاي مربوط به میانگین هر
كدام از پارامترها در نواحی سهگانه ترسیم شده است .شکل  7مقایسه مقادیر متوسط شاخص
پالستیسیته ،حد روانی و درصد رطوبت خاك در نواحی سهگانه شهر كرمان (ناحیۀ غربی،
مركزي ،غربی) را نشان میدهد .شاخص پالستیسیته و حد روانی در ناحیۀ غربی نسبت به
سایر نواحی افرایش كمی را نشان میدهد كه این موضوع نتیجهگیريهاي قبلی در این
خصوص را تأیید و پشتیبانی میكند .اما میزان رطوبت در نواحی سهگانه تغییر محسوسی نشان
نمیدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .3نمودار پالستيسيته نهشتههاي زیرپهنۀ شهر کرمان مربوط به نواحي سهگانه
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عمق كمی بیشتر از دو ناحیه دیگر است كه نشاندهندۀ این است كه رسوبات در این بخش از
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مقایسۀ نتایج نشانۀ فشردگی خاك با عمق شکل  8نشان میدهد كه رابطۀ ضعیفی بین
نشانه فشردگی با عمق در نواحی سهگانه وجود دارد .این امر نشان میدهد كه خاكهاي
محدودۀ شهر كرمان حداقل تا عمق  51متر كه بررسی شدهاند ،داراي فشردگی نسبی یکسان
هستند و میتوان نتیجه گرفت كه بهدلیل پدیده پیش تحکیمی خاك این شرایط ایجاد شده
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شکل .3بررسي تغييرات شاخص پالستيسيته در نواحي سهگانه در زیرپهنۀ شهر کرمان

است .مقایسه نتایج چسبندگی و نشانه فشردگی با عمق مشخص میكند كه در ناحیۀ شرقی كه
رابطۀ چسبندگی با عمق شدیدتر است رابطۀ نشان فشردگی با عمق ضعیفتر است ،این
مقایسۀ میانگین نتایج مربوط به چسبندگی ،نشانه تحکیم و نشانه تورم خاكهاي گستره
شهر كرمان در نواحی سهگانه در شکل  9نشان داده شده است .نتایج حاصل از این شکل نشان
میدهد كه همگنی و یکنواختی نسبی كه در سایر پارامترهاي مهندسی خاك وجود دارد در
اینجا نیز تأیید شده است.
براي این منظور دادههاي مربوط به  961مورد عدد نفوذ استاندارد گردآوري و به سه گروه
تقسیمبندي شدند .سپس رابطۀ عدد نفوذ استاندارد با عمق در نواحی سهگانه ترسیم شد
(شکل .)11نتایج نشان میدهند كه بین عمق و عدد نفوذ استاندارد همبستگی مشخصی وجود

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

موضوع میتواند اشباع بودن فضاهاي خالی خاك و كم شدن پتانسیل فشردگی را تبیین كند.
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ندارد .از طرفی بر اساس معیار كانیراج [ ،]15كه در جدول  1نشان داده شده است ،خاكهاي
زیرپهنۀ شهر كرمان عموماً بسیار سفت تا سخت هستند .از این رو ،از حالت همگن و
یکنواختی نسبی خاك است

.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .3رابطۀ نشانۀ فشردگي با عمق در نواحي سهگانه در محدودۀ شهر کرمان
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شکل .3متوسط شاخص پالستيسيته ،حد رواني و درصد رطوبت خاک در نواحي سهگانه شهر
کرمان
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حدول .1مقایسۀ ميزان سفتي و عدد نفوذ استاندارد در خاکهاي محدودۀ شهر کرمان با توجه به
معيار کانيراج []15
بیشتر از 52

16-52

8-16

4-6

2-4

كمتر از 2

SPT

سخت

بسیار سفت

سفت

متوسط

نرم

بسیار نرم

سفتی

19/51

64/9

13/8

1

1

1

درصد
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شکل  .3ميانگين چسبندگي ،نشانۀ تحکيم و نشانۀ تورم خاکهاي شهر کرمان در نواحي سهگانه
بررسي دادههاي عدد نفوذ استاندارد در نواحي سهگانه

بررسی خواص خمیري ،درصد ذرات عبور كرده از الک  ،211تغییرات وزن واحد حجم
كرمان تا حدود زیادي یکنواخت و مشابه هستند .بررسی دادههاي عدد نفوذ استاندارد نیز
نشان داده است كه خاك گسترۀ شهر كرمان در نواحی سهگانه تقریباً یکنواخت و عموماً در
گروه خاكهاي بسیار سفت تا سخت هستند .مقایسۀ میانگین پارامترها نیز یکنواختی تقریبی
خاك را تأیید كرده است .شاید دلیل یکنواختی خاك در قسمت سطحی آن نهشته شدن
رسوبات در یک دورۀ زمانی نسبتاً كوتاه و تحت تأثیر شرایط اقلیمی یکسان در محیط آرام و
دریاجهاي باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

چسبندگی و زاویۀ اصطکاك داخلی در نواحی سه گانه تأیید میكند كه رسوبات محدودۀ شهر
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بحث و بررسي
چنانكه اشاره شد محدودۀ شهر كرمان و شهركهاي اطراف آن از نظر ریختشناسی،
شامل دشت مسطح آبرفتی ریزدانه با مصالح عمدتاً سیلت و رس هستند كه شیب بسیار مالیم
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شکل .13بررسي تغييرات عدد نفوذ استاندارد در نواحي سهگانه در زیر پهنۀ شهر کرمان

دارند .براي تعیین خصوصیات مهندسی این نهشتهها و در راستاي هدف این پژوهش ضمن
گردآوري اطالعات پیشین و با توجه به همگنی نسبی این خاكها ،پراكنش نقاط مربوط به احذ
باشند براي این منظور در طول انجام این پژوهش از سایتهاي جدیدي كه حفاري میشدند
نمونهگیري و روي آنها آزمایشهاي متعددي انجام شد (جدول .)2
خصوصیات ژئوتکنیکی گردآوري شده از نهشتههاي دشت كرمان ،شامل مشخصات
فیزیکی و مکانیکی خاك هستند .این ویژگیها از آزمایشهاي انجام شده در محل و یا
آزمایشهاي آزمایشگاهی روي نمونههاي دستخورده و دستنخورده ،از عمق صفر تا 51
متري (تعداد كمی از گمانهها تا عمق  41متري هم ادامه داشتهاند) بهدست آمدهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

نمونه و انجام آزمایش ها بهگونهاي طراحی شده كه پوشش قابل قبولی در شهر كرمان داشته
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خصوصیات ژئوتکنیکی عمده نهشتههاي دشت كرمان ،بهعنوان نمونه در چند نقطه از ساختگاه
شهر در جدول  5نشان داده شده است.
جدول .4آزمایشهاي انجام شده روي خاکهاي ساختگاه شهر کرمان
آزمایش

آزمایش

تحکیم

آزمایش

محوري

17

9

و

SPT

حدود اتربرگ
درصد

USCS

رظوبت

آنالیز

LL
PI

EDX
53

13

961

پارامتر

1137

642

1137

1297

تعداد

جدول  .5خصوصيات ژئوتکنيکي عمده نهشتهها در چند نقطه از شهر کرمان
CS

Cc

3/34

3/13

C
)(kg/cm2
3/43

(degree)ɸ
14/4

Yb
)(gr/cm3
1/32

SPT

)PL(%

)LL(%

کالس

طول جغرافيایي

موقعيت گمانه

13

13

53

CL

2

552331

23333

شهرك الهیه

3/35

3/43

3/55

13/3

1/33

45

44

25

CL

3

552332

33453

هتل پارس

3/35

3/43

3/53

12/5

1/33

12

11

43

CL

2

552341

33331

دانشگاه آزاد

3/13

3/15

3/23

3/3

1/35

12

13

23

CL

2

552331

33233

چهار راه بازرگانی

3/34

3/14

3/22

11/1

1/33

13

13

53

CL

13

552333

33333

چ .باقدرت

عمق ()m

عر

جغرافيایي

بر اساس نتایج بهدست آمده این رسوبات ریزدانه عموماً شامل دو گروه  CLو CL-ML
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سه

تک
محوري

فتومیکروگراف

نام

هستند .منشأ كانیهاي رسی به تركیب سنگ منشأ شیمی محیط ،هوازدگی ،فرآیندهاي اقلیمی
حاكم بر مناطق منشأ وابسته است [ .]14شرایط آب و هوایی ،تركیب كانیشناسی سنگهاي
تشکیل انواع كانیهاي رسی دارند [ .]13مکانیزم نهشته شدن رسوبات گسترۀ شهر بر اساس
مدل رسوبی این نهشتهها بدینصورت است كه در ابتدا سیالبهاي فصلی شدید باعث حمل
قطعات و ذرات خاك و نهشته شدن آنها در ایستابهاي محدودۀ فعلی شهر كرمان شدهاند.
بعد از نهشته شدن رسوبات در تاالب رسوبی فرایندهایی بر ساختار و فابریک خاك اثر گذاشته
است .بنابراین خاك در مرحلۀ اولیه نهشته شدن بهصورت خاكی تحکیم یافته عادي و فاقد
ساخ تار بوده است كه در طی زمان تحت اثر فرایندهاي رسوبی به شرایط فعلی رسیده است.
طبق مدلهاي ارائه شده اسفوندرینی [ ]4احتمال این است كه فابریک اولیه خاك در حوضۀ
رسوبی شهر كرمان بهصورت خانه كتابی بوده است كه در طی تراكم بکر و تأثیر سربار

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

منشأو میزان هوازدگی آن و همچنین فرآیندهاي حمل و نقل و رسوبگذاري نقش مهمی در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245
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بهصورت خانه كتابی فشرده درآمده است .سپس این نهشتهها در طی زمان و تحت تأثیر پدیدۀ
دیاژنز فشار و دما فابریک متفاوتی پیدا كرده و پیوندهاي جدیدي بین ذرات آنها ایجاد شده
است .از این رو ،خاك در این مرحله حساسیت ساختاري جدیدي كسب كرده كه این نقطه
آغاز تفاوت بین رفتار خاك طبیعی و بازسازي شده است .براي بررسی رفتار نهشتههاي شهر
الکترونی ( )SEMو روش پراكنش طیف انرژي اشعۀ ایکس ( )EDXاستفاده شده است
(شکلهاي  11و  .)12نتایج بررسی كانیشناسی رسوبات زیر پهنۀ دشت كرمان نشان میدهد
كه كانیهاي موجود در این نهشتهها شامل ایلیت ،كلریت ،اسمکتیت ،هالوزیت ،ایلیت-
اسمکتیت وكلسیت هستند .كانیهاي ایلیت ،اسمکتیت و كلریت داراي نسبت فراوانی تقریباً
یکسانند و بخش عمدۀ كانیهاي تشکیل دهندۀ رسوبات شهر كرمان را همین كانیها تشکیل
میدهند .كلسیت در بعضی جاها بهصورت سیمان كلسیتی در بین دانهها ،گاهی بهصورت تک
بلور و بعضی مواقع به شکل گرهکهاي آهکی در درون خاكهاي شهر كرمان دیده میشود.
نتایج بررسی عکسهاي میکروسکپ الکترونی در گسترۀ شهر كرمان مؤید آرایش فشرده و
متراكم ذرات خاك هستند .دانههاي خاك عموماً داراي اتصال گوشه به گوشه است و در

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

كرمان و تأثیر تاریخچۀ زمینشناسی بر فابریک و ساختار خاك از تصاویر میکروسکوپ

ساختار آنها نظم مشخصی دیده نمیشود و آرایش ذرات تصادفی و بینظم است .وضعیت
جهتیافتگی مشخص كمتر بهچشم میخورد .عالوه بر ذرات خاك حفرهها و فضاهاي خالی
فشردگی خاك است .پیوند بین ذرات كه بخشی از مقاومت خاك و حساسیت آن را ایجاد
كرده است ،بهصورت سیمان كلسیتی است.
بررسی كلی تصاویر میکروسکپ الکترونی ( )SEMنشان میدهد كه سیمانشدگی در
خاكهاي محدودۀ شهر كرمان توسعه زیادي نداشته است اگر چه در بعضی از مقاطع آثاري از
سیمان در بین دانهها دیده میشود و دانه بیشتر فشرده و در تماس با هم هستند .همچنین در
متن تودۀ خاك ذرات كلسیتی بهصورت گرهکهاي آهکی دیده میشوند كه در تشریح

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

خاك نیز توزیع تصادفی و بینظم دارند و اندازۀ حفرها نیز كوچک است كه تأییدي بر تراكم و
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نمونههاي دستی این گرهکهاي آهکی براي بعضی از نقاط شهر دیده میشوند .این گرهکها
احتماالً بهعلت پدیده موئینگی و صعود آب شعریه حاصل شدهاند.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .11فتوميکروگراف  SEMو آناليز نيمه کيفي  EDXسایت الماس حنوب شرق عمق  23متر

شکل  .14فتوميکروگراف  SEMو آناليز نيمه کيفي  EDXسایت خيابان عباس صباحي عمق 12
متر

آزمایشهاي سهمحوري زهکشي شده روي خاکهاي بازسازي شده
تعداد  17آزمایش سهمحوري زهکشی شده روي خاكهاي بازسازي شده با رطوبتی
بیشتر از حد روانی ( 1/23تا  1/3برابر حد روانی) و با فشارهاي همه جانبه مختلف بهروش
بارگذاري پلهاي انجام شد كه فقط نتایج برخی در این پژوهش آورده شده است .در این
خصوص شرایط خاكهاي عادي تحکیم یافته و فوق تحکیم مدل شده است ،تا بر اساس نتایج
حاصل بتوان وضعیت ساختاري و تحکیمپذیري خاكهاي گسترۀ شهر را بررسی كرد.
در رابطه با تعداد آزمایشهاي سهمحوري الزم به ذكر است كه نتایج این آزمایشها در كنار
نتایج سایر آزمایشهاي مهندسی خاك مالك تصمیمگیري قرار گرفته است .با توجه به تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

آزمایشهاي سهمحوري

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245
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و بررسی خواص مهندسی خاكها در زیرپهنۀ شهر كرمان و همگنی نسبی این خاكها،
پراكنش نقاط مربوط به این آزمایشها بهگونهاي طراحی شده كه پوشش قابل قبولی در شهر
كرمان داشته باشند .بنابراین تعداد آزمایشهاي انجام شده در حد نیازهاي تحقیقاتی این
پژوهش است.
تحت فشار ایزوتروپ  311كیلو پاسکال تحکیم یافته و سپس در مرحله برش ،نمونههاي خاك
تحت فشارهاي ایزوتروپ  511و  211و كیلوپاسکال گسیخته شدهاند (شکلهاي  15و .)14
در این حالت نمونههاي خاك بهترتیب  3 YSRو  2/3دارند .براي سایت دانشگاه علوم
پزشکی كرمان در عمق  14متر ،فشار تحکیم  4/2و فشار برش  1كیلو نیوتن بر مترمربع در
نظر گرفته شده است ،از این رو ،نسبت تنش تسلیم ( 4/2 )YSRاست (شکل  .)13در
آزمایشهاي بارگذاري پلهاي مقدار  ،YSRنقش تعیین كنندهاي بر رفتار خاك دارد .نمونههایی
كه  YSRبزرگتر از یک داشته و شرایط خاك فوق تحکیم را القا میكنند ،تقریباً یک نقطه
اوج دارند و خاك تا قبل از نقطۀ اوج بهصورت انقباضی رفتار میكند و بعد از آن خاك رفتار
نرم شونده از خود نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .15منحني تغييرات تنش -کرنش محوري نمونه بازسازي و زهکشي شده،
سایت سازمان صدا و سيما عمق 12-12.23متر
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براي سایت سازمان صدا و سیماي مركز كرمان (عمق  14-14/43متر) ،نمونههاي خاك
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مقدار مقاومت خاك با افزایش كرنش محوري كاهش مییابد و به مقدار ثابتی میرسد.
براي حصول شرایط تحکیم یافتگی عادي براي بعضی از نمونهها فشار تحکیمی برابر و یا
كمتر از فشار مرحله برش در نظر گرفته شده است .نمونههایی كه  YSRكوچکتر یا مساوي
یک داشته باشند شرایط خاك عادي تحکیم را القا میكنند (شکل  .)16در نمونههاي عادي
تحکیم یافته هر چه مقدار فشار جانبی در مرحله تحکیم خاك باالتر باشد ،مقدار مقاومت باالتر
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شکل  .12منحني تغييرات تنش-کرنش محوري نمونه بازسازي و زهکشي شده،
سایت سازمان صدا و سيما عمق 12-12.23متر

خواهد بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل  .13منحني تغييرات تنش-کرنش محوري نمونه بازسازي و زهکشي شده،
دانشگاه علوم پزشکي کرمان عمق 13-13.23متر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245
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آزمایش سهمحوري زهکشي شده بر روي خاکهاي طبيعي
خاكهاي طبیعی و دستنخورده منعکس كننده تاریخچۀ زمینشناسی و شرایط محیط
رسوبی هستند .بدینمنظور تعداد  17آزمایش سهمحوري در شرایط زهکشی شده روي خاك
دستنخورده در نقاط مختلف شهر انجام شده است شکلهاي  17و  18كه تفسیر نتایج آنها
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شکل .13منحني تغييرات تنش  -کرنش محوري نمونه بازسازي و زهکشي شده،
سایت سازمان صدا و سيما عمق 12-12.23متر

میتواند نقش محیط رسوبی دیرینه در تحول ویژگیهاي مهندسی خاك در گسترۀ شهر كرمان
را نشان دهد.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل  .13منحني تغييرات تنش-کرنش محوري نمونههاي طبيعي زهکشي شده،
سایت شرکت کرمان پتک عمق 43-43.23متر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.1.3245

بررسي تأثير محيط رسوبي بر خواص مهندسي خاکهاي شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتي آنها

5433

مقایسه منحنيهاي تنش– کرنش طبيعي و بازسازي شده در حالت زهکشي
شده
نتایج حاصل از مقایسه منحنیهاي تنش -كرنش خاكها در حالت زهکشی شده نشان داد
كه براي نمونههاي بازسازي شده ،منحنیها در بخش ابتدایی حالتی انقباضی و باالرونده و با
شیب تند داشته و با افزایش استرین محوري حالت صعودي و باالرونده منحنی با شیب
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شکل  .13منحني تغييرات تنش-کرنش محوري نمونههاي طبيعي زهکشي شده،
سایت شرکت کرمان پتک عمق 53-53.23متر

مالیمتر ادامه مییابد و در نهایت به نقطۀ اوج رسیده كه بعد از آن خاك رفتار نرمشونده از
خود نشان میدهد.
آزمایشهاي بارگذاري پلهاي مقدار  ،YSRنقش تعیینكنندهاي بر رفتار خاك دارد .در حالتی
كه  YSRخاك بزرگتر از یک باشد ،منحنی تنش– كرنش خاك داراي نقطه اوج مشخصتر
است .در نمونه هاي عادي تحکیم یافته هر چه مقدار فشار جانبی در مرحله تحکیم خاك باالتر
باشد ،مقدار مقاومت باالتر خواهد بود .كرنش حجمی خاك نیز با افزایش كرنش محوري
اضافه میشود .با ترسیم تخمینی مماس بر بخش اولیه خطی منحنی تنش-كرنش ،میتوان
مشاهده كرد كه با افزایش فشار همه جانبه ،مقدار مدول االستیسیته خاك افزایش مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

مقدار مقاومت خاك با افزایش كرنش محوري كاهش می یابد و به مقدار ثابتی میرسد .در
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مقایسۀ رفتار تنش -كرنش نمونههاي طبیعی و دستنخورده مشابهت و هماهنگی نسبی
خوبی با نمونههاي بازسازي شده دارد و تفاوت اندك آنها در میزان شیب بخشهاي باالرونده
قسمتهاي ابتدایی منحنیها است .شاید دلیل این امر وجود سیمانشدگی كم و تأثیر ساختار
ضعیفی باشد كه در خاك شکل گرفته است .این مقایسه هم نشان میدهد كه در خاكهاي
مقاومت خاك ناشی از فشردگی و تحکیم آن است.
بررسی منحنیهاي تنش -كرنش حجمی در نمونههاي طبیعی و بازسازي شده نشان
میدهد كه تفاوت رفتار نمونههاي طبیعی و بازسازي شده این است كه بهدلیل ساختار جزئی
شکل گرفته در نمونههاي طبیعی ،شیب منحنیها در محدودۀ تغییر شکلهاي  2تا  3درصد
تندتر است .این آزمایشها در شرایط زهکشی نشده نیز انجام شده كه نتایج در شکلهاي
 21، 21،19و  22نشان داده شده است.

نتيجهگيري
مدل رسوبی شهر كرمان نشان داد كه سیالبهاي فصلی شدید باعث حمل قطعهها و ذرات
خاك و نهشته شدن آنها در ایستابهاي محدودۀ فعلی شهر كرمان شدهاند .بعد از نهشته شدن
رسوبات در تاالب رسوبی فرایندهایی بر ساختار و فابریک خاك اثر گذارده است .این

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .13منحني تغييرات تنش -کرنش محوري نمونه طبيعي و بازسازي شده و زهکشي نشده،
شرکت کرمان پتک عمق  3 -3.23متر
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محدودۀ شهر كرمان سیمانشدگی ،ساختار و فابریک خاك توسعه و تکامل زیادي نداشته و
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نهشتهها در مراحل اولیه بهصورت خاكی تحکیم یافته عادي و فاقد ساختار است كه طی زمان
تحت اثر فرایندهاي رسوبی به شرایط فعلی رسیده است .این نهشتهها عمدتاً ریزدانه است و
در دو گروه  CLو  CL-MLقرار میگیرند .نتایج بررسی كانیشناسی این نهشتهها
نشاندهندۀ كانیهاي ایلیت ،كلریت ،اسمکتیت ،هالوزیت ،ایلیت-اسمکتیت و كلسیت هستند.
ذرات خاك مشاهده میگردد .ذرات عموماً داراي اتصال گوشه به گوشه است و در ساختار
آنها نظم مشخصی دیده نمیشود و آرایش ذرات تصادفی و بینظم است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

در بررسی تصاویر میکروسکپ الکترونی در نهشتههاي گستره شهر آرایش فشرده و متراكم

شکل .43منحنيهاي تنش -کرنش محوري نمونه بازسازي شده و زهکشي نشده،
سایت الماس جنوب شرق عمق  23متر
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.1.2.2

شکل .41منحنيهاي تنش -کرنش نمونههاي طبيعي زهکشي نشده،
مجتمع مسکوني کارکنان شرکت نفت عمق 13-13.23متر
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مقایسه منحنیهاي تنش-كرنش نشان میدهند كه مقدار سفتی خاك براي نمونهها ناچیز
است .علت این رفتار میتواند ناشی از وجود ترك هاي میکروسکوپی باشد .با افزایش
تنشهاي ایزوتروپ در نمونه ها مقدار مقاومت و سفتی خاك افزایش مییابد ،ولی حساسیت
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شکل .44منحنيهاي تنش -کرنش محوري نمونههاي طبيعي زهکشي نشده،
دانشگاه علوم زشکي کرمان عمق 12-12.23متر

و شکنندگی آن تغییر نیافته و خاك بهصورت غیرحساس رفتار میكند .مقایسه منحنیهاي تنش
كرنش نمونههاي بازسازي شده با نمونههاي طبیعی و دستنخورده در حالت زهکشی نشده
ساختار پایدار را از خود نشان میدهند .كه مؤید این است كه ساختار و فابریک در خاكهاي
محدودۀ شهر داراي توسعه چشمگیر نیست .مقایسه منحنیهاي بازسازي شده كه مدل پیش
تحکیمی در آنها بازسازي شده است ،با منحنیهاي تنش-كرنش در نمونههاي طبیعی
دستنخورده مبین پیش تحکیم بودن خاك كرمان در بسیاري از نقاط شهر است.
نتایج حاصل از مقایسه منحنیهاي تنش-كرنش خاكهاي بازسازي شده و نمونههاي
طبیعی و دستنخورده در حالت زهکشی شده نشان میدهد كه مشابهت و هماهنگی نسبی
خوبی بین نمونههاي بازسازي شده و طبیعی وجود دارد .تفاوت اندكی در میزان شیب
بخشهاي باالرونده قسمتهاي ابتدایی منحنیها مشاهده میشود .دلیل این امر وجود
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نشان میدهند كه مطابقت و سازگاري قابل قبولی با یکدیگر دارند و رفتار خاكهاي داراي
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سیمانشدگی كم و تأثیر ساختار ضعیفی است كه در خاك شکل گرفته است .بدیهی است كه
تأثیر محیط رسوبی و تداوم دورههاي مختلف رسوبگذاري و فرسایش باعث شکل نگرفتن
ساختار منسجم و پیشرفته در خاكهاي شهر كرمان شده است.
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