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مقدمه
لس ها مناطق وســيعى از جهان را پوشانده اند به طوري كه سطحى 
معــادل 9٪ توده هاى قاره اى را تشــكيل مي دهند. اين مناطق شــامل 
قســمت هايى از آمريكاى شمالى و جنوبى، آســياى مركزى، اروپا و 
استراليا بوده و در كشورهاى آمريكا، چين، بلغارستان، ايران، عربستان 
ســعودى و .... مناطق پوشــيده از اين خاكها شناسايى شده اند. مناطق 
پوشــيده از لس در ايران شــامل بخش هايى از اســتان كرمان، منطقه 
ســرخس و دشت مشهد، دشت ورامين و ســاوه، بخش هايى از استان 
سيســتان و بلوچســتان، دشــت گرگان و منطقه بيابانــى جنوب غرب 
دشت كويرهستند (عالمى, 1377). نهشته هاى لسى عموماً يكنواخت، 
بدون چينه بندى، متخلخل، شــكننده، كمى چســبنده، شامل سيلت با 
مقدار كمى از رس تا ماســه دانه ريز اســت [1]. اين رسوبات به علت 
چســبندگى مى توانند در سطوح شيب دار قائم پايدار مانده و تا مدت 
زيادى پايدارى خود را حفظ كنند [2]. اين خاكها دانسيته كم و فضاى 
خالى زيادى دارند و با اشباع شدن تخلخل آنها كاهش يافته و خاك 
تحت وزن خود و بدون اعمال بار، يا تحت بار كم، نشســت زيادى از 
خود نشان مى دهد. نمكهايى مانند سولفات ها، كربنات ها، كلريدها و 
ژيپســوم ها در اليه هاى ســطحى باعث افزايش چسبندگى اين خاكها 
مى شــوند و نقش سيمان را براى دانه هاى خاك ايفا مى كنند. افزايش 
رطوبت باعث شســته شــدن اين امالح شــده و مقاومت برشى خاك 
را كاهــش مى دهــد و باعث تغيير حجم در توده خاك مى شــود. در 
اين حالت  فرسايش ســطحى و زيرسطحى رخ مى دهد. يعنى پس از 

تغيير حجم، ذرات خاك توســط جريان آب حركت كرده و با ايجاد 
حفراتى باعث ريزش زمين مى شوند [4].

 زمين شناسى و موقعيت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در محدوده خانگيران در حوضه رســوبى كپه 
داغ و در محدوده 36/22 تا 36/36 عرض شــمالى و 60/40 تا 60/57 
طول شــرقى قرار دارد، وســعت منطقه در حــدود 622 كيلومتر مربع 

پوشش لسى، واگرائى، پتانسيل رمبندگى

مطالعه حاضر به  منظور بررســى داليل ايجاد ترك و شكســتگى در پوشــش لسى شــمال غرب سرخس انجام شده اســت. براى اين منظور چهار 
ترانشه عميق با عمق حدود 3 متر بر روى محل هاى ايجاد ترك حفر شده و از عمق هاى مختلف نمونه گيرى شده است. طبق آزمايش هاي انجام شده 
خاكهاى منطقه بر اساس طبقه بندى يونيفايد در گروه ML و از نظر دانه بندى در گروه لس سيلتى قرار مى گيرند. وزن واحد حجم به دست آمده براى 
اين خاكها از 2/68 تا 2/72 گرم بر ســانتى متر مكعب، متغير اســت. نتايج آزمايش هاى واگرائى نشان مى دهد كه اين خاكها جزو خاكهاى نيمه واگرا 

محسوب مي گردند. همچنين آزمايش هاي رمبندگى بر روى چهار نمونه خاك نشان مى دهد كه لس هاى منطقه داراى پتانسيل رمبندگى هستند.

محبوبه رفيعى1  دانشجوى كارشناسى ارشد زمين شناسى زيست محيطى، دانشگاه صنعتى شاهرود              غالمحسين كرمى3  دانشيار دانشگاه صنعتى شاهرود، دانشكده علوم زمين، شاهرود  
ناصر حافظى مقدس2  دانشيار دانشگاه صنعتى شاهرود، دانشكده علوم زمين، شاهرود

بررسى واگرايى و قابليت فروريزى لس هاى 
شمال غرب سرخس

  1      موقعيت جغرافيايى منطقه مورد مطالعه
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است (شكل 1). منطقه از نظر چينه شناسى شامل سازندهاى خانگيران، 
چهل كمان، پســته ليق، نفته، كالت، نيــزار، آب تلخ، آبدراز، آيتامير، 
سنگانه، سرچشمه، تيرگان، شوريجه، مزدوران، كشف رود و رسوبات 
كواترنرى اســت. رســوبات دوره كواترنر در منطقه شــامل لس ها و 
پادگانه ها است. لس ها از سيلت و كمى رس تشكيل شده و پادگانه ها 
اغلب از كنگلومراى دانه متوســط تا درشت با جورشدگى ضعيف و 
مالتى از رس، ســيلت و ماسه تشكيل شــده اند كه گاه سيمان آهكى 

ضعيفى بين آنها ديده مى شود. 

طرح مسئله
در ســالهاى اخير در محدوده خانگيران شواهدى از نشست زمين 
شــامل ايجاد شكستگى و ترك مشــاهده گرديده است (شكل 2). با 
توجــه به اينكه ســنگ كف اين منطقه، مارنــى و فاقد آب زيرزمينى 
اســت، لذا احتمال بروز نشست در اثر پايين رفتن سطح آب زيرزمينى 
منتفى اســت و داليــل ديگرى مى تواند داشــته باشــد. بنابراين براى 

به دســت آوردن اطالعــات دقيقتــر و تعييــن خصوصيــات لس هاى 
منطقــه بازديد صحرايــى از منطقه صورت گرفت و عمــود بر امتداد 
شكستگى ها ترانشه هايى به عمق 3 تا 3/5 متر حفر و نمونه هايى از لس 
منطقه تهيه شد (شكل 3). نمونه هاى برداشت شده به آزمايشگاه منتقل 
شده و آزمايش هاى مختلف بر روى آنها انجام شد كه در ادامه نتايج 

آن مورد بحث قرار گرفته است.

دانه بندى و نوع خاك 
بر اســاس منحنى دانه بندى، خاكهاى لسى به لس هاى سيلتى، لس هاى 
ماسه اى و لس هاى رسى تقسيم مى شوند (شكل 4). با توجه به آزمايش هاى 
دانه بندى كه روى نمونه هاى لس منطقه انجام شد، خاكهاى لسى اين منطقه 
در گروه لس ســيلتى قــرار مى گيرند. به طور متوســط 76/1 تا 84/1 درصد 
نمونه هــا ريزدانه بوده كه از اين مقدار 63/1 تا 64/1 درصد ســيلت و حدود 
13 تا 20 درصد رس است. اين خاكها بر اساس طبقه بندى يونيفايد در گروه 

خاكهاى ML يعنى سيلت غير آلى با خاصيت خميرى كم قرار مى گيرند.

شكستگى مشاهده شده در منطقه     2  

ترانشه زنى و برداشت نمونه      3  

  

  4    طبقه بندى لس ها بر اساس منحنى دانه بندى [7]

فرسايش خندقى در منطقه مورد مطالعه     5  
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  وزن مخصوص 
وزن مخصــوص خاك توســط آزمايش پيكنومترى تعيين شــد. 
بر اين اســاس چگالى بخش ريزدانه خاك منطقــه، در محدوده اى از 

2/68 تا 2/72 گرم بر سانتيمتر مكعب به دست آمد.

  بررسى واگرايى و قابليت رمبندگى
واگرايى پديده اى فيزيكى و شــيميايى اســت كه در خاكهاى ريزدانه 
اتفاق مى افتد. خاكهاى واگرا كانى هاى سديم بيشترى دارند در صورتى كه 
رس هاى عادى كانى هاى كلســيم، منيزيم و پتاسيم بيشترى در آب منفذى 
دارند. كاتيونهاى ســديم باعث افزايش ضخامت اليــه دو گانه و همچنين 
افزايش نيروى دافعه بين ذرات مى شوند. وقتى نيروى دافعه بيشتر از نيروى 
جاذبه باشــد، ذرات خــاك در حضور جريان آب از يكديگر جدا شــده، 
فرسايش مى يابند [5]. شناسايى خاكهاى واگرا در دو مرحله انجام مى شود: 

1- شناخت كلى اين خاكها در بررسى هاى مقدماتى صحرايى
2- شناسايى خاكهاى واگرا در آزمايشگاه

در بررســى هاى محلى در مناطقى كه شــيب، نســبتاً زياد است، 
وجود بريدگى هاى عميق و مشــخص در اثر بارندگى مشخصه اصلى 

اين گونه خاكهاســت، اما در مناطق مسطح، فرسايش و بريدگى عميق 
ايجاد نمى شــود و اين نشــانه عدم وجود خاك واگرا نيســت [5]. در 
منطقه مورد مطالعه نيز وجود خندق هاى فرسايشــى مى تواند شاهدى 

بر وجود اين نوع خاك باشد (شكل 5).
شناســايى خاكهاى واگرا در آزمايشگاه توسط آزمايش هاى پين 
هول، تعييــن درصد نمكهــاى محلول در آب منفــذى، هيدرومترى 

مضاعف و آزمايش كرامب انجام مى شود. 
بــراى تعيين واگرا بــودن لس هــاى منطقه مورد نظــر، آزمايش 

هيدرومترى مضاعف و پين هول بر روى نمونه ها انجام شد. 
در آزمايش هيدرومترى مضاعف، ابتدا دانه بندى خاك به روش 
اســتاندارد آزمايش هيدرومترى، يعنى توسط همزن مكانيكى و ماده 
شــيميايى پراكنده ســاز تعيين شد و ســپس روى نمونه ديگر از همان 
خاك، آزمايش هيدرومترى ديگرى بدون استفاده از همزن مكانيكى 

و ماده شيميايى پراكنده ساز انجام شد (شكل 6). 
سپس درصد ذرات كوچكتر از 0/005 ميليمتر در هر دو آزمايش 
تعيين و ســپس درصد واگرايى كه برابر اســت با نسبت درصد ذرات 
كوچكتــر از 0/005 ميليمتر در آزمايش دوم بــه درصد همين ذرات 
در آزمايش اول محاســبه شــد و طبق نتايج حاصل، نمونه ها در گروه 
خاكهــاى غيــر واگرا تا متوســط قــرار گرفتند. جــدول 1 نتيجه اين 

آزمايش را نشان مى دهد. 
آزمايش ديگرى كه برروى نمونه ها انجام شد آزمايش پين هول بود. 
در اين آزمايش كه براى اندازه گيرى مســتقيم فرسايش پذيرى خاكهاى 
ريزدانه  ابداع شــده اســت، يك نمونه متراكم شده خاك تحت بارهاى 
آبى مختلــف (50، 180، 380، 1020 ميليمتر)  قرار مى گيرد. جريان آب 
از طريق يك مجراى باريك كه در داخل نمونه اى از خاك با ابعاد معين 
تعبيه شده اســت، عبور داده مى شود و آب شســتگى و فرسايش داخلى 
خاك در ســوراخى كه در نمونه خاك ايجاد گرديده، بررسى مى شود. 
آبــى كه از داخل نمونه هاى خاك واگرا خارج مى شــود، كدر و داراى 
ذرات معلق كلوئيدى است؛ اما در نمونه هاى خاك غيرواگرا آب خارج 
شــده از نمونه،  زالل و شفاف اســت. نمونه خاك بصورت استوانه اى به 
قطر 33 و طول 38 ميليمتر بوده و جريان آب مقطر از داخل ســوراخى به 
قطر يك ميليمتر و تحت بار 50 و 180 و 380 ميليمتر عبور داده مي شود 
و سپس ميزان شفافيت آب خروجى ارزيابى مي گردد. شيب هيدروليكى 
اعمال شــده در اين آزمايش از 2 تا 15 درصد و سرعت جريان از 30 تا 
160 ســانتيمتر در ثانيه تغيير مى كند. طبق اين آزمايش، خاك منطقه در 

گروه ND4 يعنى اندكى واگرا  طبقه بندى شد.

رمبندگى لسها
رمبندگــى به ريزش ناگهانى خاك بــه دليل از بين رفتن مقاومت 
عامل پيوند دهنده ذرات خاك گفته مى شــود و ميزان رمبندگى ايجاد 

عمق (m)نمونه
درصد ذرات ريزتر از 0,005 
ميليمتر بدون اضافه كردن 

ماده پراكنده ساز

درصد ذرات ريزتر 
از 0,005 ميليمتر با 

ماده پراكنده ساز

نتيجه 
آزمايش

 T11/5214غير واگرا
 T21420غيرواگرا
 T31/5616متوسط
T43413متوسط

  1   نتيجه آزمايش هيدرومترى مضاعف در تعيين واگرايى خاك

 T3 نتيجــه آزمايش هيدرومترى و هيدرومترى مضاعف روى نمونه
از عمق 1,5 مترى

    6  
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شده به نســبت تخلخل اوليه خاك بســتگى دارد [9]. يكى از مسائل 
نگران كننــده و مهــم ژئوتكنيكى در مناطق خشــك وجود خاكهاى 
رمبنده اســت. ايــن خاكها با وجود داشــتن تخلخل بــاال، در حالت 
رطوبــت طبيعى، مقاومت بــاال و تراكم پذيرى نســبتا كمى دارند. اما 
تحت بار و رطوبت، رمبش قابل توجهى از خود نشــان مى دهند. دليل 
رمبش خاك كاهش قدرت مكش و ضعيف شدن قدرت اتصاالت و 

پيوندها در اثر مرطوب شدن خاك است [8].
بر اســاس مطالعات انجام شــده عوامل مؤثر بر ميــزان رمبندگى 
خاكهاى لســى عبارتند از: دانســيته نســبى،  دانه بندى و درصد انواع 
ذرات تشــكيل دهنده خــاك، عوامل ســيمان كننده، درجه اشــباع 
شــدگى اوليه لس، ميزان تنش پيش تحكيمى، عمق لس و ســن لس 
[3؛ 6]. براى تعيين رمبندگى خاك منطقه، آزمايش تحكيم مضاعف 
به صورتى كه توســط نايت (1975) پيشنهاد شده و به روش استاندارد 
ASTM D  5333-03انجام گرفت (شكل 7). در اين آزمايش قابليت 

فروريزشى Ic توسط رابطه زير تعريف مى شود:
 Ic = (Δe/1+e.)*100                                                                                                                      (1) 

در اين رابطه Δe تغيير در منافذ در اثر مرطوب سازى و .e نسبت منافذ 
اوليه است. جدول 2 دسته بندى قابليت فروريزشى خاك را نشان مى دهد.

طبق اين آزمايش ها و بر اســاس شــكل 7، خاك منطقه در اولين 
اشــباع شــدگى خود داراى قابليت رمبندگى زياد بوده اما در اشــباع 

شدگى هاى بعدى رمبندگى اندكى دارد.

 نتيجه گيرى
1- بررسى نمونه هاى لســى منطقه مورد مطالعه نشان مى دهد كه 
خاكهــاى اين محدوده در گروه سيلت رســى با پالستيســيته كم قرار 

مي گيرند.
2-  خــاك منطقه داراى قابليــت واگرايى كم بوده اما پتانســيل 
رمبندگى زياد در اولين مرحله اشــباع شدگى دارد. لذا به نظر مى رسد 
دليــل اصلى بروز تــرك در محدوده مطالعاتى، نشســت زمين در اثر 

اشباع شدگى خاك است. 

نتيجــه آزمايش تحكيم مضاعف روى نمونه T3 از عمق 1/5 مترى. 
الــف) تحكيم پذيــرى نمونه در اولين اشــباع شــدگى. ب) تحكيم 

پذيرى نمونه پس از يكبار اشباع شدن  

    7  
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