185

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  4زمستان 9311

بررسی تأثیر درجۀ سیمانتاسیون بر پارامترهای
مقاومتی و سرعت موج برشی آبرفتهای درشتدانه
شرق تهران

تاریخ :دریافت 18/51/50

پذیرش 11/59/50

چکیده
توسعۀ شهری در کالنشهر تهران باعث شده که برای ساخت سازههای بلند ،بزرگراهها،
تونلها و سایر تأسیسات شهری ،حفاریهایی با عمق و حجم زیاد انجام گیرد .آبرفتهای
شرق تهران (سری  ،)Aنهشتههای درشتدانه ،همگن و سیمانته هستند .در این پژوهش تأثیر
درجۀ سیمانتاسیون بر پارامترهای مقاومتی و سرعت موج برشی خاک بر اساس پژوهشهای
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مجید طارمی*؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران حنوب،
مهدی سعیدی؛ دانشگاه تهران ،دانشکدۀ فنی،
وحید سلیمانی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی معدن،
مهدی سلطانی؛ دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکدۀ فنی

انجام شده در بزرگراه شرق تهران انجام شده است .بهمنظور تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی و
سرعت موج برشی خاک ،از آزمونهای برجا همانند بارگذاری صفحه ،برش برجا،
پرسیومتری و لرزهای درونگمانهای ،برداشتهای صحرایی و آزمونهای آزمایشگاهی استفاده
شده است .نتایج آزمایشها نشان داد که سیمانتاسیون این آبرفتها متوسط تا زیاد است و
جنس مواد سیمانی در این خاکها عموما کربناتی و بهویژه کلسیتی است .جمعبندی نتایج
نشان داد که با افزایش درجۀ سیمانتاسیون ،مدول تغییر شکل حدود  50درصد ،چسبندگی
حدود  00درصد و سرعت موج برشی حدود  35درصد افزایش مییابد .افزایشها این
پارامترها با عمق رابطۀ مستقیم دارد .این در حالی است که درجۀ سیمانتاسیون تأثیری قابل
*نویسنده مسئول

majid.taromi@yahoo.com
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شده است .همچنین تجزیۀ شیمیایی برای شناسایی نوع کانیها و جنس مواد سیمانته انجام
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توجهی روی زاویۀ اصطکاک داخلی خاک ندارد.
واژههای کلیدی :آبرفتهای شرق تهران ،آزمونهای برجا ،تجزیۀ شیمیایی ،سیمانتاسیون ،مقاومت

مقدمه
کالنشهر تهران با وسعت حدود  590کیلومترمربع در کوهپایههای جنوبی البرز روی
آبرفتهای درشتدانه و ریزدانهای گسترش یافته است که از فرسایش کوهها و دامنههای
البرز بهوسیلۀ رودخانهها و سیالبهای فصلی بهوجود آمدهاند [ .]0[-]9وسعت زیاد تهران و
گسترش آبرفتها بهصورت درهها و تپهها ،باعثشده که برای ساختن بزرگراهها ،تونلهای
این راستا ،بررسی و شناخت رسوبات آبرفتی شهر تهران از دیدگاه زمینشناسی مانند زمان
تشکیل و مشخصات عمومی از قبیل جنس رسوبات ،منشأ و شرایط تشکیل ،دیدگاه بهتری را
در خصوص درک مشخصات ،جنبههای کاربردی و ژئوتکنیکی آن در طراحی سازههای
زیرزمینی ،گودبرداریها و طراحی پی در اختیار مهندسان ژئوتکنیک قرار میدهد [،]95[ ،]1
[ .]99از طرف دیگر بهمنظور تحلیل پایداری ،تخمین ضریب اطمینان و طراحی لرزهای این
سازهها با توجه به قرارگیری شهر تهران در ناحیۀ با خطر لرزهخیزی باال ،لزوم شناخت دقیق
خصوصیات مکانیکی و دینامیکی آبرفتهای شهر تهران بیش از پیش احساس میشود [-]95
[.]95
آبرفتهای درشتدانه سری  Aآبرفتهایی هستند که بیشتر در مناطقی از شرق و شمال
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مترو و سایر تأسیسات شهری ،حفاریهایی با عمق و حجم زیاد انجام شود [ .]8[ ،]7[ ،]5در

شرق تهران گسترش یافتهاند .بهدلیل درشتدانه بودن همچنین سیمانتاسیون 9باالی این
آبرفتها ،تهیه نمونههای دستنخورده بهمنظور انجام آزمون آزمایشگاهی تقریباً غیرممکن یا
است ،بعد از دستخوردگی خاک بهمنظور تهیه نمونه ،ساختار خاک تغییریافته و پارامتر
چسبندگی بهطور چشمگیری کاهش مییابد .بنابراین نمونههای دستخورده که بهمنظور انجام
آزمایش تهیه میشوند ،نمیتوانند برای اندازهگیری پارامترهای مقاومتی بهکار روند .از اینرو
شناخت صحیح ساختگاه و تخمین سرعت موج برشی این خاکها وابسته به انجام آزمایشهای
1. Cementation
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بسیار دشوار است .از آنجاکه مهمترین عامل چسبندگی در این نوع خاکها سیمانتاسیون
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برجا و در مقیاس بزرگ یا بازسازی نمونهها با سیمان یا آهک و بهطور مصنوعی است [،]97
[ .]55[ ،]91[ ،]98در این راستا بهمنظور درک درست رفتار واقعی این آبرفتها از آزمونهای
برجا مانند بارگذاری صفحه ،برش برجا ،پرسیومتری و لرزهای درون گمانهای همچنین
آزمونهای آزمایشگاهی و برداشتهای صحرایی استفاده شده است.
یافتههای این مقاله از پژوهشهای انجام شده در مسیر بزرگراه کمربندی شرق تهران،
گردآوری شده است .تعداد  53حلقه گمانه از عمق  35تا  945متر و  97چاهک شناسایی به
عمق  55متر در محدودهای بهطول حدود  95کیلومتر در مناطق  93و  94شهرداری تهران
 .]59[ )9حین حفاری رمپهای ورودی و تونل نیز آزمونهای برجا در مقاطع مختلف انجام
شده است .همچنین بهمنظور شناسایی نوع کانیها و جنس مواد سیمانیکننده از تجزیۀ
شیمیایی با استفاده از روشهای  .9طیفسنجی پراش پرتو ایکس.5 ،]53[ ،]55[ )XRD( 9
طیفسنجی فلورسانس پرتو ایکس )XRF( 5و ( )3روش میکروسکوپ الکترونی روبشی

3

( )SEMاستفاده شده است [.]50[ ،]54

موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی عمومی شهر تهران
کالنشهر تهران با وسعت حدود  590کیلومترمربع از شمال به دامنههای جنوبی البرز
مرکزی و از شرق به ارتفاعات سه پایه محدود شده است .ارتفاعات شمالی (دامنههای جنوبی
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بهمنظور نمونهگیری و انجام آزمونهای برجا در منطقۀ بررسی شده حفاری شده است (شکل

البرز مرکزی) تقریباً بهطور کامل از سنگهای با سن ائوسن شامل بخشهای مختلف سازند
کرج و با سنگشناسی متغیر ،از شیل ،توف ،سنگهای آذرآورای ،گدازههای آندزیتی و
شرقی بر خالف مرز شمالی دارای سنگشناسی و چینهشناسی متنوعتری هستند .بهطوریکه
محدودۀ سنی گستردهای از پرکامبرین ،سازند دولومیت سلطانیه (در محدودۀ بیبی شهربانو)
تا ائوسن در آنها مشاهده میشود .رخنمونهای غالب در این ارتفاعات شامل سنگهای
)1. X-ray diffraction (XRD
)2. X-ray fluorescence (XRF
)3. Scanning Electron Microscope (SEM
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داسیتی و دایکها و سیلهای نفوذی تشکیل شدهاند .ارتفاعات مرزهای شرقی و جنوب
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دولومیتی و آهکی با سن تریاس تا کرتاسه ،سنگهای پیروکالستیک و گدازههای آتشفشانی
ائوسن و تودههای نفوذی گرانیتی هستند .در بخش جنوبی در ارتفاعات ناپیوسته و کوتاه
محصورکننده دشت جنوبی تهران (جنوب کهریزک) ،ارتفاعات بهطور عمده از سنگهای
قرمز رنگ مارنی و گلسنگی نئوژن تشکیل یافتهاند [.]57[ ،]55

زمینشناسی رسوبات آبرفتی شهر تهران
ارتباط ویژگیهای زمینشناسی مهندسی رسوبات آبرفتی با نوع و شرایط محیط رسوبی
تشکیل آنها گام مفیدی در بررسی خصوصیات آنها محسوب میشود .خاکهای طبیعی
مقاومت برشی افزوده و تأثیر بهسزایی بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک میگذارد [.]51[ ،]58
این در حالی است که با پیدایش ساختار در خاک مشکالت مربوط به نمونهگیری و انجام
آزمونهای برجا و آزمایشگاهی بیشتر میشود [.]35[ ،]59[ ،]91
شهر تهران روی نهشتههای آبرفتی دوران چهارم (کواترنری) زمینشناسی بنا شده است.
این آبرفتها بهوسیلۀ سیالبهایی که در اواخر دوران سوم و همزمان با برپایی ارتفاعات
البرز از این ارتفاعات سرچشمه گرفتهاند ،در نواحی دامنهای و پست برجا گذاشته شده است.
ویژگیهای رسوبشناختی نهشتههای آبرفتهای تهران بیانگر آن است که این رسوبات
حاصل فعالیت رودخانهها و سیالبهای فصلی هستند که از زمان پلیوسن پسین تاکنون از
دامنههای جنوبی ارتفاعات البرز منشأ گرفتهاند.
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معموالً با گذشت زمان و تأثیر عوامل محیطی ،دارای ساختار 9میشوند .این ساختار بر

تأثیر فرآیندهای آب و هوایی از یک سو و فعالیتهای تکتونیکی از سوی دیگر سبب
برجای گذاشتن رسوبات آبرفتی متنوعی از نظر جنس و متغیرهای مقاومتی در تهران شده
گزارشهایی بهوسیلۀ ریبن بین سالهای  9100و  9155منتشر شده است [ .]5[ ،]9پس از
ریبن محققان مختلفی از دیدگاههای مختلف زمینشناسی ،زمین ریختشناسی ،لرزهخیزی و
آبهای زیرزمینی به بررسی این نهشتهها پرداختهاند [،]35[ ،]39[ ،]59[ ،]91[ ،]4[ ،]3
[.]34[ ،]33
1. Structure
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است .خطوط چینهشناسی کلی آبرفتهای تهران برای نخستین بار در قالب سلسله
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شکل  .5الف) نقشۀ زمینشناسی و گسلهای شهر تهران ،ب) پالن زمینشناسی و موقعیت
گمانهها و چاهکهای شناسایی مسیر تونل []55

در جدول  9طبقهبندیهای مختلف انجامشده بهوسیلۀ محققان ارائه شده است .با توجه
به این جدول درمییابیم که بهطورکلی واحدهای زمینشناسی شهر تهران به چهار دسته
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تقسیمبندی میشوند .پدرامی ( )9307اعتقاد دارد که برخی از قسمتهای آبرفتهای سری
 Aو بیشتر آبرفتهای سری  Bاز نوع آبرفتی– یخرفتی است و یخچالها نیز در تشکیل آنها
دخالت دارند .این آبرفتها در مخروط افکنههای متعدد کنار هم رسوب کردهاند ،بهطوریکه
در فواصل نزدیک به ارتفاعات از نوع درشتدانه (شن و ماسه همراه قلوه سنگ و قطعه
سنگ) و در فواصل دور ریزدانه (رس و سیلت) هستند [.]4
جدول  .5مقایسۀ سازندهای گستره تهران براساس طبقهبندیهای مختلف
)Riben (1955-66
)Engalenc (1968
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Quaternary
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Early

Middle

سن )Riben (1966

5 Ma

700 ka

50 ka

سیمانی شدن

سیمانته و سخت شده

متغیر ولی عموماً دارای سیمان

سیمان ضعیفتر از  Aو

ضعیف

سختنشده

دانهبندی

شیب الیهها

عمدتاً کنگلومرا تا

بسیار متغیر

مخلوطهایی شامل شن-

از تختهسنگ،

ماسه -سیلت و رس -

قلوه سنگ،

سیلت

شن و ماسه

دارای شیب حداکثر تا 15
درجه

Late

مخلوطهایی

از حد رس و سیلت تا

از ماسه

حداکثر دانه به قطر 55

سیلتی

سانتیمتر

آبرفت  Aو دارای شیب کمتر
حداکثر  55متر (بهسمت

سیلت رسی
نرم

افقی

افقی

شیلی (سازند کرج  %15و

سازند کرج ،سازند A

جنوب کم میشود)

حداکثر  55متر
سیالبی – رودخانهای

کمتر از 95
متر
سیالبی –
رودخانهای
سازند کرج،

عمدتاً سنگهای توفی و
مابقی بقیه سنگها)

سازند کرج ،سازند  Aو

سازند ،A

سازند B

سازند  Bو
سازند C

حداکثر  55کیلومتر

حداکثر  35کیلومتر

بیشتر از 00
کیلومتر
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حوضه رسوبی

سیالبی

یخچالی  -سیالبی

مسافت حمل شده

سیمان نشده

از  90درجه

ضخامت

حداکثر  95کیلومتر

10 ka

بهصورت دگر شیب روی

حداکثر  9555متر

منشأ

Qal
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)Pedrami (1981
Shafiee and Azadi
)(2007
Abbassi and
)Farbod (2009

)A (Hezardarreh

)B (Kahrizak

C (Tehran plain
)alluvium

D (Recent
)alluvium
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 .5آبرفتهای سری ( Aسازند هزاردره)
تپههای هزاردره ،قدیمیترین نهشتههای آبرفتی تهران بهصورت تپههای بلند با درههای
ژرف فراوان (هزاردره) با طول حدود  94کیلومتر در جهت شمالغربی– جنوبشرقی و
ارتفاع حداکثر  9150متر است .این تپهها از شمال به گسل شمال تهران و از جنوب به
چندین گسل شیبلغز جنوبی محدود میشود .این سازند در گسترههای کن ،اوین ،قیطریه،
عباس آباد ،شمال گیشا ،گردنه قوچک ،حکیمیه و پارک ملی سرخه حصار و خجیر و به شکل
تپههای بلند با درههای ژرف فراوان (هزاردره) در محدودۀ آزادراه تهران -پردیس گسترش
ضخامت این رسوبات آبرفتی بسیار زیاد است و از ذرات درشتدانه با قطعات گردگوشه
و نیمه گردگوشه و منشأ رودخانهای تشکیل شدهاند .خصوصیت دیگر این آبرفتها همگنی
آنها است ،به همین خاطر بعضی اوقات آبرفتهای همگن تهران نیز نامیده شدهاند .این
همگنی ،در اندازۀ متوسط دانهها ( 95تا  50سانتیمتر) ،الیهبندی منظم و جنس تقریباً یکسان
ذرات (تقریبا  15درصد دانهها از سنگهای سبز کرج منشأ گرفتهاند) قابل مشاهده است.
آبرفتهای سازند هزاردره به طور محلی حاوی بین الیههای رسی و ماسهای هستند .تخلخل
در بخش تحتانی ناچیز ،مقاومت مکانیکی بسیار زیاد و هوازدگی دانهها بسیار شدید است.
الیهبندی این سازند ،منظم و بیشترین قطعات آن را توفهای سبز کرج تشکیل میدهد.
چینخوردگی کنگلومرای هزاردره به فاز کوهزایی پادسانین (آخرین فاز فرعی از کوهزایی
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دارد.

آلپی در پلیوسن– پلئیستوسن) مربوط است .سازند هزاردره روی الیههای قرمز میوسن باالیی
قرار دارد و آبرفتهای جوان با ناپیوستگی ناهمشیب آنرا میپوشاند .ریبن ( ،)9100سن
( )9158پلیئو– کواترنری را برای سازند بخش زیرین و کواترنری جدید را برای سازند بخش
باالیی پیشنهاد کرد [ .]3این سازند در پای بلندیها چهره مخروط افکنهای بهخود گرفته و با
رسیدن به دشت جنوب تهران به الیههای سیلتی کم شیب تبدیل میشود [.]55
حمل این رسوبات بهطور عمده بهوسیلۀ جریاانهاایی از سامت شامالشارق باهوسایلۀ
جریانهای آبی بسیار بزرگی مانند رودخانههای جاجرود و دماوند است .این جریان آبی بعاد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

میو -پلیئوسن را برای آبرفتهای هزاردره پیشنهاد داده است [ .]9در حالی که انگالسه
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از گردنه تلو به صاورت یاک مخاروط افکناه عظایم در دشات تهاران گساترده شاده اسات.
جورشدگی دانهها و همچنین شکل نیمهگردشده آنها نشان میدهد که رشته کوه البرز در زمان
رسوبگذاری این آبرفتها هنوز ارتفاع زیادی نداشته و اخاتالف پتانسایل باین باالدسات و
پایین دست ناچیز بوده است.

زمینشناسی ناحیۀ بررسی شده
بر اساس لوگ گمانههای حفاریشده تا عمق  945متری و چاهکهای شناسایی تا عمق
بررسیهای آزمایشگاهی ،میتوان نتیجه گرفت که تا عمق بین  55تا  35متری از ناحیۀ
بررسی شده شامل آبرفتهای درشتدانه شن و ماسه رسدار با تراکم زیاد است .همچنین
سنگ بستر از نوع کنگلومرا ،سنگ آهک و در برخی موارد آندزیت است .سنگ آهک از نظر
هوازدگی عمدتاً از نوع هوازدگی کم تا بکر و از نظر مقاومت عمدتاً در محدودۀ نیمهقوی تا
قوی است .سنگ آندزیت از نظر هوازدگی در رده با هوازدگی کم و از نظر مقاومت در ردۀ
قوی تا بسیار قوی قرار دارد .در برخی از موارد زونهای خردشده و گسله نیز در اعماق
مختلف سنگ بکر وجود دارد.
بررسیهای پتروگرافی انجام شده نشان میدهد که کانیهای اولیه تشکیلدهندۀ موادی
سیمانی رسوبات اغلب کلسیتهای اسپاریتی و میکریتی و کانیهای ثانویه شامل کوارتز،

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

 55متر ،همچنین برداشتهای صحرایی از  9555متر تونل و ترانشه حفاریشده و

کلسیت و دولومیت است (جدول  .)5از این رو سیمان اسپاریتی و کوارتز بهصورت پرکننده
درز و شکستگیها و در مواردی بهصورت سیمان در نمونهها دیده میشود (شکل .)5

شناسایی کانیها یکی از راههای شناخت بهتر خصوصیات خاک است .از طرف دیگر
وجود رس در خاک ،اهمیت ویژهای در شیمی خاک دارد .بسیاری از خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک تحت تأثیر نوع و مقدار کانیها ،بهویژه کانیهای رسی است .بهمنظور
شناسایی نوع و الگوی توزیع کانیها تجزیۀ شیمیایی روی خمیره سیمان خاک در دو بخش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

تجزیۀ شیمیایی سیمان خاک
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خیابان دماوند (نمونه خاک شمارۀ  )9و بزرگراه یاسینی (نمونه خاک شمارۀ  )5انجام شده
است .در این آزمایشها از روشهای  .9طیفسنجی پراش پرتو ایکس ( .5 ،)XRDطیف-
سنجی فلورسانس پرتو ایکس ( )XRFو  .3روش میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
استفاده شده است .ضمن این که میتوان با انجام آزمایش  XRFنسبت به شناخت درصد
اکسیدهای موجود در خاک اقدام کرد .نمونهها از عمق بیست متری چاهکهای شناسایی
گرفته شدهاند.

) :Opq ،)CaCO3کانیهای کدر

شکل  .5مقطع میکروسکوپی نمونه  – BH 08 Zکلسیتهای اسپااریتی ( )Carو کوارتزهپای
ثانویه که بهصورت پرکننده درز و شکستگیها تشکیل شدهاند (بزرگنمایی ( ،10Xنور )XPL
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 :Plپالژیوکالژ ( :Qz ،)NaAlSi3O8, CaAl2Si2O8کوارتز ( :Car ،)SiO2کربنات (کلسیت اسپاری ،کلسیت میکریتی)

 .5پراش اشعه ایکس ()XRD
مقدار کربنات کلسیم در خاک ،تأثیر بهسزایی در افزایش مقاومت آن دارد .چندین روش
مختلف برای اندازهگیری مقدار کربنات کلسیم بهوسیلۀ محققان مختلف پذیرفته شده است
روشها ممکن است تفاوت داشته باشد .نتایج تجزیۀ  XRDنمونهها در شکل  3ارائه شده
است .براساس این نتایج ،پیکهای XRD 9فازهای کربنات کلسیم ( )CaCO3و کلسیم
آلومیناسیلیکات ( )CaAl2Si2O8و سیلیس ( )SiO2در نمونهها وجود دارد.

1. Peaks

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

[ .]53[ ،]55این در حالی است که مقدار کربنات کلسیم اندازهگیریشده با هر یک از این
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جدول  .5نمونههای مقطع نازک بررسی شده و مشخصات کلی آنها
عمق نمونهگیری (متر)

BH 05-Z

99

BH 06-Z

95

میکریت

BH 08-Z

50

آندزیت

BH 09-Z

35

اسپارایت

BH 09-Z

55

میکریت

BH 09-Z

955

آندزیت

BH 09-Z

935

اسپارایت

BH 10-Z

45

اسپارایت

BH 11-Z

55

BH 11-Z

45

سنگ آهک

کلسیتهای اسپاریتی

ماسهای

و میکریتی ،کوارتز
کلسیتهای میکریتی

کوارتز

و اسپاریتی

پالژیوکالز

کلیستهای میکریتی و

کلیستهای میکریتی و

پالژیوکالز

کدر
کانیهای
کدر

کوارتز ،کلسیت،

کانیهای

سریسیت

کدر

یری

کوارتز ،دولومیت

اسپاریتی

کانیهای

میکروپورف

کوارتز

اسپاریتی

کانیهای
کدر
کانیهای
کدر

کلیستهای اسپاریتی،

کانیهای

میکروپورف

کوارتز ،سریسیت

کدر

یری

کوارتز

کانیهای
کدر

کلیستهای میکریتی و

کانیهای

اسپاریتی

کدر

داسیت
دگرسان شده

کلیستهای اسپاریتی و
میکریتی

سریسیت،کربنات

دولومیت

کانیهای

میکروپورف

سریسیتی،

کدر

یری

کربناتی

کانیهای
کدر

]Position [°2Theta

الف

شکل  .5طیف پراش پرتو ایکس ( )XRDالف) نمونۀ خاک شمارۀ یک ( ،)HCSب)
نمونۀ خاک شمارۀ دو ()MCS
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]Position [°2Theta

ب

سیلیسی

سریسیتی

اسپاریتی

فلدسپار

کربناتی،
سریسیتی،

کربناتی و

کلیستهای میکریتی و

پالژیو کالز ،کوارتز ،الکالی

اسپارایت

کوارتز

فرعی
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شمارۀ نمونه

نام سنگ

کانی های اولیه

کانی های ثانویه

کانی های

بافت

دگرسانی
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 .5فلورسانس پرتو ایکس ()XRF
بهمنظور شناسایی درصد اکسیدهای موجود در سیمان خاک ،آزمون تعیین ترکیب
شیمیایی بهروش  XRFمطابق با استاندارد ) ASTM E1621(2013روی نمونهها انجام شده
است .نتایج این تجزیۀ شیمیایی در شکل  4ارائه شده است .مطابق با نتایج این آزمون در-
مییابیم که آهک و سیلیس ،بیشترین درصد وزنی نمونهها را تشکیل میدهند .همچنین
کلسیم و منیزیم بهعنوان کاتیونهای با قدرت باالی فلوکوالسیون در نمونه خاک شمارۀ یک
(خاک با سیمانتاسیون باال )9از نمونۀ خاک شمارۀ دو (خاک با سیمانتاسیون متوسط )5بیشتر
خاک شماره دو شده است.

شکل  .5مقادیر ترکیب شیمیایی بهروش XRF
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است .این موضوع موجب افزایش درجه سیمانتاسیون نمونه خاک شمارۀ یک نسبت به نمونه

 .5بررسی ساختار خاک با میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM/EDX
در شکل  0ریزساختارهای خاک شمارۀ یک ( )HCSدر یک سطح با بزرگنمایی  9تا 05
میکرون نشان داده شده است .فازهای سیمان ،بهعلت کریستالیزاسیون تدریجی مواد معدنی
سطح با بزرگنمایی  05میکرون نشان میدهد .چنانکه در این تصویر مشاهده میشود سطح
بهصورت کامالً یکپارچه بدون داشتن حفراتی نمایش داده شده است .در تصاویر با درشت
نمایی 95 ،55و  0میکرون در شکل  0ب ،ج و د ،میتوان ساختار کریستال مانند بلورهای
هیدروکسید کلسیم را بهصورت مشخص مشاهده کرد که نشاندهندۀ وجود نقاط هیدراته -
)1. Highly Cemented Soil (HCS
)2. Moderately Cemented Soil (MCS

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

ثانویه ،موجب افزایش مقاومت خاک شدهاند .شکل  0الف میکروگرافی نمونه را در یک
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شده و تشکیل کلسیم سیلیکات هیدرات ( )C-S-Hاست .همچنین در شکل  0ز با
بزرگنمایی  5میکرون میتوان مشاهده کرد ،منافذ با مواد هیدراتهشده ،کامالً پرشده و تشکیل
سطحی یکپارچه و مستحکم را دادهاند .همچنین با توجه به شکل  0ی میتوان مشاهده کرد
کانی اترینگایت تشکیل شده است .اترینگایت یک ماده معدنی است که در حضور ترکیبات
سولفات ،کلسیم و آلومینیوم خاک رس رشد و توسعه پیدا میکند [ .]30مشاهدات مشابه در
شکل  5نیز برای خاک شمارۀ دو ( )MCSوجود دارد.

ط

ی

شکل  .1ریزساختارهای نمونۀ خاک شمارۀ یک
)(HCS
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)MCS(  ریزساختارهای نمونۀ خاک شمارۀ دو.5 شکل
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 ب) نمونه خاک،)HCS(  الف) نمونه خاک شماره یک، EDX  نمودار آنالیز عنصری.5 شکل
)MCS( شماره دو

سیمانتاسیون
سیمانتاسیون مهمترین پارامتر متصلکردن دانهها و ایجاد چسبندگی در آبرفتهای تهران
، سن زمینشناسی، جنس و شکل دانهها، درجه چسبندگی بستگی به ساختار آبرفت.است
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تراز آب زیرزمینی ،شرایط تکتونیکی ،عمق و هوازدگی دارد .منشأ سیمانتاسیون طبیعی
آبرفتهای شرق تهران  .9وجود سیمانهای طبیعی همانند سیلیکا ،هیدرات سیلیکات و
کربناتها که در نقاط تماس ذرات رسوب میکند و  .5گذشت زمان 9و قفل و بست دانههای
خاک با یکدیگر و وجود ماتریس رس در بین دانههای شن و ماسه است.
بر اساس بررسی مقاطع نازک نمونه سنگهای محدودۀ بررسی شده (جدول  )3کریستالهای
کلسیت و کوارتز مولفههای منابع سنگ آبرفت تهران است .در این راستا درمییابیم که حل-
شدگی کریستالهای کلسیت و سپس تبلور مجدد بین دانهها ،سیمانتاسیون را ایجاد کرده
داده و سیمانی میکنند .این موضوع عامل اصلی پایداری شیبهای تند طبیعی و ترانشههای
بلند در آبرفتهای سازند هزاردره است (شکل  .)8این درحالی است که علیرغم اینکه
آبرفتهای سازند هزاردره درشتدانه هستند ،پدیده سیمانتاسیون باعث بهوجود آمدن
چسبندگی قابل توجه در آنها شده است.
بررسیهای انجامشده در چاهکهای شناسایی حفاریشده ،دیوارههای گودبرداریشده و
تونل ،نشان میدهد که در مسیر رودخانه سرخه حصار و آبراهههای قدیمی بهدلیل اینکه شرایط
برای نهشتهشدن امالح کربناتی ناشی از فرسایش سنگها مهیا بوده است و نفوذپذیری
رسوبات که معموالً تابعی از بافت است ،سیمانتاسیون بیشتر است .این مواد سیمانی بهرنگ
سفید و بهعنوان پرکننده بیشتر خلل و فرج خاک قابل مشاهده است (شکل .)1

1. Aging

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

شکل  .8تصویری از پایداری
شیبهای تند محدودۀ آزاد راه
تهران– پردیس

شکل  .5سیمانتاسیون آبرفتها در تونل حفاریشده در
محدودۀ بررسی شده
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است .این مواد در ناحیه تماس ذرات یا اطراف دانهها نهشتهشده و پیوند شیمیایی تشکیل
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بررسی خواص مکانیکی آبرفتهای سیمانته
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی رسوبات به جنس خاکها ،تراکم ،ترکیب شیمیایی مواد
سیمانته و درجه سیمانتاسیون وابسته است .مقایسه مقاومت برشی خاک دستنخورده و
بازسازیشده تفاوتهایی را نشان میدهد .در خاکهای سیمانته همانند آبرفتهای سری A
تهران ،طبیعت سیمانیشده و درشتدانه بودن این خاک ،تهیه نمونههای دستنخورده
بهمنظور انجام آزمایش را تقریباً غیرممکن یا خیلی دشوار ساخته است .از طرف دیگر
نمونههای دستخورده که بهمنظور انجام آزمایش تهیه میشوند نمیتوانند برای اندازهگیری
نشان میدهند (جدول  .)3از آنجاکه مهمترین عامل چسبندگی در این نوع خاکها
سیمانتاسیون است ،بعد از دستخوردگی ،ساختار خاک تغییریافته و پارامتر چسبندگی بهطور
چشمگیری کاهش مییابد .این در حالی است که زاویۀ اصطکاک داخلی تفاوت قابل
مالحظهای ندارد (شکلهای  95و  .)99تفاوت بین زاویۀ اصطکاک حالت بحرانی خاک
سیمانته و غیرسیمانته (بازسازیشده) با مقدار ثابت ( )kتعریف میشود .حمیدی و سلیمانی
[ ]35مقادیر  kرا برای آهک ،گچ و سیمان بهترتیب  5/9 ،3/1و  3/5درجه بهدست آوردند.
در این پژوهش طبق آزمایشهای انجامشده بین نمونه بازسازیشده و برجا ،مقدار  kرا
حدود  3درجه بهدست آمده است .از اینرو ،با مقایسه نتایج درمییابیم که شناخت رفتار
مکانیکی آبرفتها بهویژه خاکهای درشتدانه همانند سری  Aتهران مستلزم انجام آزمایشهای
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چسبندگی بهکار روند .این نمونهها چسبندگی خاک را بسیار کمتر از مقدار واقعی و برجا

برجا و بزرگ مقیاس است .آزمایشهای نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط نیز بهعلت درشتدانه
بودن و سختی باالی این خاکها ،کاربرد مفیدی ندارند [.]37
چهار آزمایش پرسیومتری ،و هشت آزمایش لرزهای درونگمانهای بههمراه اخذ نمونههای
دستنخورده بهمنظور انجام آزمونهای آزمایشگاهی انجام شده است .هدف از انجام این
آزمایشها تعیین پارامترهای مقاومتی خاک مانند چسبندگی ،زاویۀ اصطکاک داخلی ،مدول
تغییر شکلپذیری ،مدول برشی و سرعت موج برشی متوسط خاک و تأثیر سیمانتاسیون خاک
در مقادیر این پارامترها با مقایسه با نتایج تجزیۀ شیمیایی خاک بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

در این راستا تعداد  35آزمایش برش برجا ،تعداد  35آزمایش بارگذاری صفحه ،تعداد
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جدول  .5مقایسۀ نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی روی نمونهای بازسازیشده
برش برجا (گالری حفاریشده در تونل)

برش مستقیم

90

90

نوع آزمایش
نوع نمونه

دستنخورده

بازسازیشده

طبقهبندی خاک

GW-GC

GW-GC

ابعاد نمونه – (میلیمتر)

555*555

355*355

ارتفاع نمونه (میلیمتر)

355

905

سرعت برش

تند

تند

چسبندگی (کیلوپاسکال)

03

99

زاویۀ اصطکاک داخلی (درجه)

45

31

عمق نمونهبرداری (متر)
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 .5دانهبندی رسوبات
عامل تشکیل آبرفتهای سری  Aتهران ،عموماً جریانهای سیالبی و رودخانهای بوده
است .بنابراین مهمترین عامل بروز اشکال مختلف و تنوع در اندازه دانهها ،مسافت حمل
شده است .با توجه به این که عامل حمل و نقل یکسان است ،ذرات با اندازههای مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

شکل  .55آزمایش برش برجا (باال) و
نمودار تنش -جابهجایی برشی (پایین)

شکل  .55آزمایش برش مستقیم نمونۀ بازسازی-
شده در آزمایشگاه (باال) و نمودار تنش-
جابهجایی برشی (پایین)
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تشکیل شدهاند .از اینرو بیشتر نمودارهای دانهبندی در محدوده خوب دانهبندی شده قرار
دارند .با توجه به نتایج بهدست آمده درمییابیم که مقدار زاویۀ اصطکاک داخلی خاک بین 30
تا  45درجه متغیر باشد .همچنین زاویۀ اصطکاک داخلی با افزایش یا کاهش مقادیر شن و
ماسه رابطه مستقیمی ندارد .از طرف دیگر نتایج آزمایشهای دانهبندی ،درصد شن و ماسه را
بین  55تا  55درصد و رس را از  0تا  40درصد متغیر نشان میدهد .این در حالی است که
در عمقهای بیشتر از  50متر درصد شن حدود  95درصد افزایش و به همین تناسب درصد
ماسه و رس کاهش داشته است.
بهمنظور تأثیر درجۀ سیمانتاسیون بر پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل آبرفتهای
درشتدانه شرق تهران و مقایسه آن با نتایج تجزیۀ شیمیایی ،آزمایشهای برش برجا،
چاهکهای شناسایی در عمقهای  90 ،95 ،0و  55متر انجام شده است.
آزمایش برش برجا در داخل گالریهای کناری چاهکهای شناسایی و به تعداد سه عدد
در هر گالری انجام شده است .نمونههای خاک در جعبهها با سه تنش عمودی مختلف
آزمایش انجام شد .در این آزمایشها ،مقادیر تنش برشی بیشینه و تغییر مکان متناظر با آن
استخراج شد.
نتایج آزمونهای برش برجا ،افزایش سریع در تنش تا رسیدن به یک مقدار حداکثر τp
(نقطه اوج) در تغییر مکانهای برشی پایین و سپس کاهش در تنش برشی را با رفتار نرم-
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 .5آزمونهای برجا

شونده را نشان میدهد (شکل  .)95همچنین با افزایش عمق مقادیر چسبندگی و مقاومت
برشی افزایش مییابد .نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در عمقهای مختلف نیز افزایش
با بررسی مقدار سیمان خاک و نتایج تجزیۀ شیمیایی درمییابیم که پارامترهای مقاومتی و
تغییر شکل خاک با درجه سیمانتاسیون خاکها رابطۀ مستقیم دارد .از اینرو بهطورکلی
درمییابیم که تأثیر درجه سیمانتاسیون در افزایش مقدار چسبندگی بین  95تا  955درصد و
مدول تغییر شکلپذیری خاک بین  55تا  30درصد است (جدول .)4

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

مدولهای تغییرشکل خاک را با افزایش عمق را نشان میدهد.
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در خاکهای سیمانته تحت بارگذاری برشی پس از فشردگی ابتدایی کوچک ،تمایل
زیادی به افزایش حجم و اتساع مشاهده میشود .رفتار تردتر توام با بروز نقطه اوج مشخص
در نمونههای سیمانته مشاهده میشود .افزایش قابل توجه در مقاومت وابسته به نرخ شدید
اتساعی است که در نمونههای سیمانته مشاهده میشود .اگر این سیمان در جابهجایی ذرات
شکسته شود ،مقاومت برشی بهطور ماندگار کاهش مییابد (شکل .)93
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شکل  .55نتایج آزمونهای برش برجا در عمقهای مختلف
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جدول  .5میانگین نتایج آزمونهای برش برجا
(کیلوپاسکال)

(درجه)

(مگاپاسکال)

0

GW-GM

35-30

31

05-55

خاک با سیمانتاسیون متوسط

95

SP-SC

05-55

49

70-80

)(M.C. Soil

90

GW-GC

05-55

49

80-15

55

GW-GC

05-55

49

10-950

0

GW-GM

30-45

31

55-75

خاک با سیمانتاسیون زیاد

95

GW-GC

05-55

31

70-80

)(H.C. Soil

90

GW-GC

50-70

45

995-955

55

GC

995-955

49

950-945

شماره نمونه

عمق
(متر)

USCS
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چسبندگی

زاویۀ اصطکاک داخلی اوج

مدول تغییر شکل

شکل  .55منحنی جابهجایی عمودی در مقابل تغییر مکان برشی در آزمونهای برش برجا

خصوصیات ژئوتکنیکی الیههای زمین یک ساختگاه تأثیر مهمی بر مشخصات زمینلرزه
در سطح زمین دارد .سرعت موج برشی آبرفت ،یکی از پارامترهای مهم در تحلیل اثرات
ساختگاه است .در رسوبات آبرفتی ،سرعت موج برشی عمدتاً وابسته به جنس خاک ،بافت،
تاریخچۀ بارگذاری ،سیمانتاسیون و تنش موثر همه جانبه (عمق قرارگیری الیه مورد نظر)
است [.]38

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

تعیین سرعت موج برشی
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بورچرت و همکاران ( )9119نشان دادند که رابطۀ بین بزرگنمایی جنبش زمین و
متوسط سرعت موج برشی در  35متر فوقانی زمین وجود دارد .در این راستا نقشهای برای
سانفرانسیسکو تهیه کردند که در آن واحدهای زمینشناسی در چهار گروه بر اساس

Vs30

طبقهبندی شد [ .]31پس از آسیبهای وارده به زلزله نورثریج ( )9114پژوهشهای انجام
شده نشان داد مناطقی که آسیبهای گسترده دیدهاند با نوع ساختگاه در ارتباط مستقیم
هستند .برای این منظور تحقیقات روی اندازهگیری سرعت موج برشی تا عمق  35متر و 15
متر با استفاده از آزمونهای لرزهای درون گمانهای در آمریکا انجام شد .نتایج این بررسیها
متر بهعنوان عمق اندازهگیری میانگین سرعت موج برشی مالک قرار گرفت .در این راستا
ضوابط طراحی لرزهای  ،Caltransساختگاه را بر اساس سرعت موج برشی تا عمق  35متر
پروفیل خاک ،طبقهبندی کرده است .مطابق با این ضابطه ،پروفیل خاک به شش گروه ( Aتا
 )Fطبقهبندی میشود .معیار طبقهبندی  Caltransبهوسیلۀ سایر استانداردها و آییننامههای
دیگر همانند برنامه ملی کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ( ،)9117آییننامه ساختمانی
یکنواخت ( )9117و آییننامه مهندسین عمران آمریکا ( )5590پذیرفته شده است [،]45
[.]45[ ،]49
در آئیننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد  )5855ایران-ویرایش چهارم،
میانگین سرعت موج برشی با اقتباس از آییننامهی آمریکا ،تا عمق  35متر اندازهگیری
میشود .در این آییننامه طبقهبندی زمین با استفاده از سه معیار :میانگین سرعت موج برشی،
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نشان داد که رفتار زمین تا عمق  45متر تقریبا مشابه به عمق  15متر است .بنابراین عمق 35

عدد نفوذ استاندارد یا مقاومت برشی زهکشینشده انجام میشود [ .]43این در حالی است که
طبقهبندی زمین بر اساس  Vs,30برای شرایطی که عمق سنگ بستر لرزهای زیاد است .از اینرو
توجه به این که عمق سنگ بستر لرزهای کم است ،معیار اندازهگیری سرعت موج برشی تا
عمق  35متر خاک را سفتتر نشان میدهد.
در شکل  94نتایج آزمونهای لرزهای درون گمانهای نشان داده شده است .مطابق با این
شکل در مییابیم که  Vs,30در خاکهای با سیمانتاسیون متوسط در حدود  555متر بر ثانیه
است در حالی که در خاکهای با سیمانتاسیون باال به حدود  805متر بر ثانیه میرسد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

در آبرفتهای درشتدانه شهر تهران بهویژه در نزدیکی ارتفاعات شمال و شرق تهران ،با
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همچنین با افزایش عمق با توجه به همگنبودن و یکنواختی نهشتههای رسوبی ،بهدلیل تراکم
بیشتر الیهها و سیمانتاسیون بیش تر در هر دو نوع خاک ،سرعت موج برشی افزایش مییابد.
این در حالی است که این افزایش در عمقهای باالتر از  50متر چندان قابل توجه نیست.
مطابق با تحقیقات انباژگان و همکاران ( )5593سنگ بستر لرزهای بهصورت
(میانگین مقدار  Nتا عدد  955هیچ نفوذی نداشته باشد) برای آزمایش نفوذ استاندارد و

Vs

الف

شکل  .55نتایج آزمونهای لرزهای درونگمانهای ،الف) میانگین سرعت موج برشی ،ب) میانگین
سرعت موج فشاری
900

Vs,30
D E>30m

D E>30m

D E>30m

D E>30m

400

D E>30m

500

Vs,20

300

200
100
0
BH-01

BH-02

BH-03

BH-04

BH-05

BH-06

BH-07

BH-08

BH-09

BH-10

شکل  .51مقایسه میانگین سرعت موج برشی بر اساس عمق  55و  55متر و سنگ بستر لرزهای
در خاکهای با سیمانتاسیون باال و متوسط
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میانگین سرعت موج برشی (متر بر ثانیه)

D E=18m

D E=18m

D E=17m

600

D E=18m

700

عمق سنگ بستر لرزه ای=DE

D E=17m

800
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(میانگین  Vsتا مقدار  755±75متر بر ثانیه) برای مقادیر میانگین سرعت موج برشی است
[.]44
مقایسه اندازهگیری میانگین سرعت موج برشی تا عمق ( 35مطابق با آییننامههای ایران،
ایاالت متحده ،اروپا و استرالیا) و  55متر (آییننامه چین) نشان میدهد که در خاکهای با
سیمانتاسیون باال ،ردهبندی زمین بر اساس  Vs,20در ردهبندی نوع  5قرار میگیرد در حالیکه
در صورتی اندازهگیری  Vsتا عمق  35متر ،نوع زمین در رده یک قرار میگیرد [ .]48[ ،]45از
طرف دیگر ،در خاکهای با سیمانتاسیون باال ،عمق سنگ بستر لرزهای ،کمتر از  55متر است.
است .بنابراین درمییابیم که اندازهگیری میانگین سرعت موج برشی در خاکهای با
سیمانتاسیون باال که عمق سنگ بستر لرزهای در فاصله کمی از سطح زمین (فصل مشترک
خاک و سنگ) قرار دارد ،چندان مناسب نیست و موجب میشود که خاک سفتتر در نظر
گرفتهشده و طبقهبندی آن باالتر از مقدار مناسب در طراحی لرزهای قرار گیرد .بنابراین در
آبرفتهای با سیمانتاسیون باال ،عمق مناسب برای اندازهگیری میانگین سرعت موج برشی،
 55متر یا عمق سنگ بستر لرزهای است.

نتیجهگیری
در این پژوهش ارتباط درجه سیمانتاسیون بر مشخصات مکانیکی و دینامیکی آبرفتهای
درشتدانه سری  Aشرق تهران با بررسی نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی بررسی شد.
یافتههای این تحقیق شامل این موارد است:

 سیمانتاسیون باعث رفتار ترد در خاکهای درشتدانهشده و محدوده االستیک را افزایشداده است .در این راستا درمییابیم که بیشینه جابهجایی برشی در خاکهای با
سیمانتاسیون زیاد بین  0تا  7/0میلیمتر و در خاکهای با سیمانتاسیون متوسط بین  0تا
 95میلیمتر است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.7.1

 نتایج آنالیز شیمیایی روی خمیره سیمان خاک نشان میدهد که آهک و سیلیس ،بیشتریندرصد وزنی سیمان نمونهها را تشکیل میدهند.
 بررسی نتایج آزمونهای برجا و تجزیۀ شیمیایی نشان میدهد که چسبندگی و تغییر شکلخاک همچنین سرعت موج برشی با درجه سیمانتاسیون خاکها رابطۀ مستقیمی دارد .این
در حالی است که سیمانتاسیون تأثیری در زاویۀ اصطکاک خاک ندارد.
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این در حالی است که در خاکهای با سیمانتاسیون متوسط ،این مقدار بیشتر از  35متر
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 سیستم طبقهبندی زمین در استاندارد  5855ایران با اقتباس از آییننامههای ایاالت متحدهامریکا بر مبنای اندازهگیری میانگین سرعت موج برشی تا عمق  35متر در نظر گرفته شده
است .این نوع سیستم طبقهبندی برای مناطقی همانند آبرفتهای سیمانته شمال و شرق
تهران که عمق سنگ بستر لرزهای کم است (کمتر از  55متر) ،مناسب نیست و خاک را
سفتتر نشان میدهد .این موضوع باعث میشود که نیروی زلزله کمتر از مقدار واقعی
تخمین زده شود.

تشکر و قدردانی
نتایج آزمایشهای این مقاله از گزارش بررسیهای مرحلۀ اول و دوم پروژه بزرگراه شرق
تمرکز بیشتر در بخش حفاری در سنگ انجام شده است .آزمایشهای مرحلۀ دوم بهمنظور
طراحی دسترسیها ،تونلهای بخش آبرفتی ،طراحی پلها و کالورتهای مسیر همچنین
تونلهای کند و پوش و بزرگراه پایینافتاده بهوسیلۀ مهندسین مشاور سازهپردازی ایران ،ابنیه-
سازان اونیکس و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران با تأکید بر انجام آزمونهای
برجا ،لرزهای و تجزیۀ شیمیایی انجام شده است .نظارت بر انجام همۀ پژوهشها بهوسیلۀ
شرکت مهندسین مشاور سازبن پژوه انجام شده است.
از سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بهدلیل در اختیار گذاشتن اطالعات فنی همچنین
آقای آقای دکتر محمد حسین صدقیانی برای راهنماییهایی ارزنده ایشان در برنامهریزی و
انجام بررسیها تشکر و قدردانی میکنیم.
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تهران اخذ شده است .بررسیهای مرحله اول بهوسیلۀ مهندسین مشاور ساحل و زمیران با
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