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اسصياتي ّيژگيُاي هٌِذسي آتشفت هسيش خط  3هتشّ
تِشاى ّ اسائَ ساُکاسُاي اجشايي
سويَ جليلي ،1هحوذ تشيش گٌثذي

2

 -1داًشجْي کاسشٌاسي اسشذ صهيي شٌاسي هٌِذسي ،داًشگاٍ داهغاى
 -2استاد ياس داًشکذٍ علْم صهيي ،داًشگاٍ داهغاى
E-maile: Somayejalili@yahoo.com
چکيذٍ
ايي تضميك تَ تشسعي ّيژگيُاي هٌِذعي آتشفت هغيش خظ  3هتشّ تِشاى ّ
اسائَ ساُکاسُاي ارشايي تش اعاط ايي ّيژگيُا ،هيپشداصد .تؼييي
خقْفيات فيضيْؽيويايي خاکُاي صيشعغضي ّ ؽشايظ آبُاي صيش عغضي دس
هضذّدٍ اهتذاد تضسگشاٍ فياد ؽيشاصي دس صذفافل تماعغ هغاى تا اتْتاى
تاتايي اص هغيش تْعؼَ ؽوالي خظ  3هتشّ تِشاى اص هِوتشيي اُذاف ايي
تضميك هيتاؽذ .تشًاهَ کلي ؽٌاعايي اليَُاي صيشعغضي دس ايي تخؼ اص
ً ُش 111
هغيش پشّژٍ ؽاهل :صفش  1صلمَ گواًَ اکتؾافي تَ اصاي صذّدا
ً  9گواًَ ،تَ ػوك صذاکخش  31هتش تْدٍ اعت .صفش
هتش دس عْل هغيش ،روؼا
گواًَُاي اکتؾافي تا اعتفادٍ اص دعتگاٍ دّساًي فْست گشفتَ کَ  8هْسد
تَ سّػ آتؾْيي ّ دس يک هْسد تَ سّػ هغضٍ گيشي هوتذ تْدٍ اعت .تشسعي-
ُاي اًزام ؽذٍ دس هغيش هْسد تشسعي ًؾاى داد کَ هغاتك عثمَ تٌذي
يًْيفايذ ،آتشفت هيضتاى فضاُاي صيش صهيٌي ،اص ًْع GC-GM ّ SC-SM
تْدٍ ّ تَ ػثاستي دس سدٍ خاکُاي دسؽت داًَ لشاس داسًذ .دس توام عْل
هغيش ،تشاص آب صيش صهيٌي پائييتش اص تشاص تًْل ّالغ ؽذٍ اعت .تا ايي
ّرْد ،خغش ًؾت آب اص عشيك هغيلُا ّ کاًالُاي آب هغيش تًْل ُوْاسٍ
ّرْد داسد .ػوك يختٌذاى  1/3هتش تشآّسد ؽذٍ ،اص ايي سّ پي عاصٍُاي
عغضي سا هيتْاى دس ػوك  1هتشي اص عغش صهيي لشاس داد .پتاًغيل ّلْع
سّاًگشايي دس هغيش تًْل تا تْرَ تَ رٌظ خاک ّ تشاص آب صيش صهيٌي،
کاهالٌ هٌتفي اعت.
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کلوات کليذيّ :يژگيُاي هٌِذسي ،خاکُاي دسشت داًَ ،ساُکاسُاي اجشايي ،خط 3
هتشّي تِشاى
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هقذهَ

اصذاث هغيش تْعؼَ ؽوالي خظ  3هتشّ تِشاى ،دس صذ فافل تماعغ
خياتاى ؽشيؼتي ّ تِؾتي تا تلْاس لائن دس تضسگشاٍ لؾگشک (اصگل)،
ؽاهل تًْل ّ ايغتگاٍُاي هشتْعَ هيتاؽذ .تخؾي اص هغيش کَ هْضْع
ايي هغالؼَ هي تاؽذ دستشگيشًذٍ هغالؼات لغوت اتتذايي اّلْيت دّم
دس اهتذاد تشگشاٍ فياد ؽيشاصي ،صذفافل تماعغ هغاى تا اتْتاى
تاتايي هي تاؽذ .ايي تخؼ ؽاهل صذّد  1کيلْهتش اص هغيش تًْل هتشّ
تؼذ اص ايغتگاٍ  U3اعت .تا تْرَ تَ خظ عيش هغيل ُا ّ لٌات ُاي
ؽٌاختَ ؽذٍ خغش تشخْسد تا آب صيشصهيٌي دس هٌغمَ ّرْد داسد (ؽکل
.)1
لٌاتُاي لذيوي کَ تَ هٌظْس اعتخشاد آب صيشصهيٌي هْسد اعتفادٍ
تْدٍاًذ ّ ُن اکٌْى تَ فْست فضاُاي خالي دس صيش صهيي ّرْد داسًذ
ّ صفشاتي کَ تْعظ اًغاى دس صيش صهيي ّ دس تاالي عغش ايغتاتي تشاي
همافذ هختلفي ايزاد هيؽًْذ ،هکاىُايي ُغتٌذ کَ دس فْست کن تْدى
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هماّهت صهيي هٌزش تَ سيضػ ّ فشّسيختگي هْضؼي هيگشدًذ .تٌاتشايي
يکي اص هخاعشات صفاسي تًْل دس هغيش هْسد تضج ،هؾاتَ تغياسي اص
پشّژٍُاي ؽِشي ديگش ،اصتوال تشخْسد تا ايي لثيل فضاُا ّ يا لشاس
گيشي تًْل دس استفاع تغياس کن دس تاالي آًِاعت کَ هيتْاًذ هٌزش تَ
ّلْع صْادحي اص رولَ سيضػ تًْل ّ يا فشًّؾغت صهيي گشدد .تٌاتشايي
دس ايي لثيل عشسُا ،ػالٍّ تش لضّم تْرَ تَ ؽشايظ صيش عغضي ،تْرَ
تَ ؽشايظ عغضي هغيش تًْل تشاي اسصياتي سيغک صفاسي تًْل ّ تشآّسد
آعيةُاي ّاسدٍ تَ عاصٍُاي عغضي هغيش تًْل ّ يا هواًؼت اص ّلْع
آى ،اص اُويت خافي تشخْسداس اعت.
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اسصياتي ّيژگي هسيش هْسد هطالعَ
ششايط سطحي

عْل هغيش هْسد هغالؼَ دس اهتذاد اتْتاى فياد ؽيشاصي ّ دس صذ
فافل تماعغ هغاى تا تاتايي اص هغيش تْعؼَ ؽوالي خظ  3هتشّ تا
ً پْؽيذٍ اص آعفالت تا
عْلي تيؼ اص  1کيلْهتش تْدٍ ّ عغش آى تواها
ضخاهت صذد  31عاًتيوتش اعت .اص ديگش هؾخقات ايي هغيش ّرْد کاتل
فيثش ًْسي کٌتشل تشافيک اداسٍ ساٌُوايي ساًٌذگي دس ػوك کوتش اص
 1/5هتش دس کل هغيش ّ لْلَ اًتمال آب فؾاس لْي هٌغمَ  4ؽِشداسي
دس ػوك  3الي  4هتشي هضذّدٍ ًضديک تَ تماعغ هغاى تْدٍ اعت .ايي
تأعيغات دس ضوي صفاسي چالَُاي ؽٌاعايي پيؼ اص صفاسي هؾاُذٍ
گشديذٍاًذ.
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ششايط صيش سطحي

ؽٌاعايي اليَُاي صيش عغضي دس ايي تخؾي اص هغيش ،تْعيلَ صفش 9
صلمَ گواًَ اکتؾافي تا صذاکخش ػوك  31هتش اًزام پزيشفتَ اعت.
ًتايذ صافل اص ػوليات فضشايي ّ آصهايؾات آصهايؾگاُي ًؾاى هيدُذ
کَ اليَُاي صيشعغضي پظ اص  2الي  4هتش هقالش خاکشيض تغتش خياتاى
تا صذاکخش ػوك صفاسي تغْس کلي ؽاهل هقالش دسؽت داًَ ؽٌي ّ هاعَاي
ُوشاٍ تا سيض داًَ سعي ّ عيلتي (  )GC/GM ّ SC/SMتْدٍ ّ اص ًظش
کاُؼ سيضداًَ
اعتضکام ،تغياس هتشاکن ( )Very Denseهيتاؽٌذ .تا
ُوشاٍ ،دس تشخي اص اػواق ًيض ًْع خاک اص رٌظ هقالش ؽٌي خْب يا تذ
عثمَ تٌذي ؽذٍ ( )GP/GMهي تاؽذّ .رْد للٍْ عٌگ ّ الؽَ عٌگ ( Cobbles
 )and Boulderدس اػواق هختلف گواًَُاي صفش ؽذٍ ،تَ خقْؿ دس اػواق 15
الي  25هتش ،اص ديگش هؾخقَُاي ّيژٍ هغيش هْسد هغالؼَ اعت .ايي
ً داساي هٌؾأ عيليغي ّ آُکي تْدٍ ّ اص ًظش هؼياسُاي
عٌگِا ػوذتا
صهيي ؽٌاعي فضشايي رضّ هقالش ًيوَ عخت تا عخت دعتَ تٌذي هي ؽًْذ.
الصم تَ رکش اعت دس فْست ّرْد تغييشات صيش عغضي دس صذ فافل
گواًَُاي اکتؾافي صفش ؽذٍ ،ايي تغييشات تش اعاط دادٍُاي تَ دعت
آهذٍ اص الگ گواًَُا ،لاتل پيؼتيٌي ًويتاؽذ.
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سطح آب صيش صهيٌي
1
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ُيچ يک اص گواًَُاي صفش ؽذٍ ،تا صذاکخش ػوك صفاسي( 31هتش) تَ
عغش آب صيشصهيٌي تشخْسد ًکشدٍ اعت .الثتَ تا تْرَ تَ خظ عيش هغيل-
ُا ّ لٌاتُاي ؽٌاختَ ؽذٍ هٌغمَ (ؽکل ً ّ ،)1تايذ صافل اص هغالؼات
تخؼ ًخغت هغيش ،اصتوال تشخْسد تا ايي ػْاسك دس عْل هغيش صياد
اعت .دس ايي هْسد تزشتَ ًؾاى هيدُذ ،ػوك ّ گغتشدگي ؽثکَ لٌاتُاي
ً تَ ػٌْاى هضل دفغ فاضالتِاي
صيشعغضي داساي ًظن هؾخقي ًثْدٍ ّ تؼضا
خاًگي دس عْل عالياى هتْالي ًيض هْسد اعتفادٍ هي تاؽٌذ.

شکل – 1هسيل ُا ّکاًالِاي ُذايت آتِاي سطحي تِشاى دس هحذّدٍ هْسد هطالعَ
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هشخصَُاي ژئْتکٌيکي هصالح هسيش

روغتٌذي ًتايذ آصهايؾات اًزام ؽذٍ تش سّي ًوًَُْاي اخز ؽذٍ
اص هقالش هغيش هْسد تشسعي دس رذّل  1اسائَ ؽذٍ اعت .پاساهتشُاي
اسائَ ؽذٍ دس ايي رذّل ،تَ ػٌْاى پاسهتشُاي هٌِذعي هقالش هغيش،
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تشاي اًزام تضليلُاي
پيؾٌِاد هيگشدد.

پايذاسي

الصم

عشاصي

ّ

ارضاي

هختلف

عشس،

جذّل  -1خصْصيات ژئْتکٌيکي خاک ُاي صيش سطحي هسيش هْسد هطالعَ
هشخصَ
ژئْتکٌيکي

استحکام

دسصذ
سطْتت
()ω
()%

SC/SM
ّ
GC/GM

تغياس
هتشاکن

3-15

ضشية
چسثٌذگي
)(C

داًسيتَ
خشک
⁄

)

⁄

ففش

1.65-2.0

صاّيَ
اصطکاک
داخلي

ضشية
پْآسْى

هذّل
استجاعي
⁄

(دسجَ)
35-42

0.30-0.35

500-1000

دس اداهَ ،ساُکاسُاي ارشايي ،تشاي صفاسي تًْل دس هغيش هْسد
ًظش ،تش اعاط ّيژگيُاي هٌِذعي هقالش هغيش ّ عايش ؽشايظ عغضي ّ
صيش عغضي هغيش اًتخاب ؽذٍاًذ ،اسائَ گشديذٍ اعت.
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ساُکاسُاي اجشايي
آهادٍ ساصي هحل احذاث ساصٍ ُا

لثل اص ؽشّع ػوليات ارشايي ،هضذّدٍ اصذاث عاصٍُا تايذ اص خاک
ُاي عغت ّ ًثاتي پاکغاصي ؽْد کَ ػوك ّالؼي ايي خاک تايذ دس هضل
تؼييي گشدد .تشاي هؾخـ کشدى ًماط عغت ّ تشهين آًِا تايذ هضلُاي
پاکغاصي ؽذٍ سا تَ دلت هْسد تشسعي لشاس داد.
تشاي ُشگًَْ خاکشيضي دس عايت تايذ اص خاکشيض هٌِذعي اعتفادٍ
ؽْد کَ هؾخقات ّ ًضٍْ تشاکن آى دس اداهَ آهذٍ اعت.

 -1-1-3هصالح خاکشيض
هقالش خاکشيض تايذ ؽاهل خاک داًَاي تا داًَ تٌذي خْب (صذاکخش
اًذاصٍ داًَ تشاتش  3ايٌچ) ّ تذّى هْاد آلي هخل تشگ ّ سيؾَ گياُي
تْدٍ ّ ًيض دسفذ ػثْسي اص الک ًوشٍ  211آًِا کوتش اص  11الي 15
دسفذ تاؽذ .تش اعاط ًتايذ صافل اص هغالؼات اکتؾافي اًزام ؽذٍ،
هقالش دسؽت داًَ هضل تشاي اعتفادٍ دس خاکشيض هٌاعة تْدٍ ّ هي-
تْاًٌذ پظ اص ػثْس اص الک  3ايٌچ هْسد اعتفادٍ لشاس گيشًذ.

 -2-1-3عوليات خاکشيضي ّ تشاکن
هقالش خاکشيض تايذ دس اليَُايي تا ضخاهت صذاکخش  20cmتَ صالت
عغت سيختَ ؽذٍ ّ هتشاکن گشدًذ .دسفذ سعْتت هخلْط سيختَ ؽذٍ لثل
اص اًزام ػوليات تشاکن تايذ تَ دسفذ سعْتت تِيٌَ خاک سعيذٍ ّ
ػوليات تشاکن ًثايذ دس صهاًي کَ هخلْط خؾک هي تاؽذ ّ يا دس صهاى
ّلْع تاسًذگي فْست پزيشد .تَ هٌظْس فشاُن آّسدى ؽشايظ صُکؾي
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آتِاي عغضي صافل اص تاسًذگيُا ،عغش خاکشيض تايذ ُوْاسٍ ؽيثذاس
ارشا گشدد.
ػوليات تشاکن تايذ تا صهاى سعيذى تَ صذالل  %95هاکضيون ّصى
هخقْؿ خؾک خاک کَ اص آصهايؾات تشاکن افالس ؽذٍ تَ دعت آهذٍ ( ASTM
 )D-1557اداهَ ياتذ.
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احذاث تًْل

تا تْرَ تَ ؽشايظ صيش عغضي تخؼ هغالؼَ ؽذٍ اص هغيش تْعؼَ
ؽوالي خظ  3هتشّ تِشاى ،تَ دليل ّرْد هقالش دسؽت داًَ هتشاکن ّ
صفش تًْل تايذ تَ فْست هاؽيٌي
ًيض ؽشايظ هضيغي چيذهاى ؽِشي،
اًزام هي پزيشد .ايي صفاسي هيتْاًذ تَ فْست صيشصهيٌي ّ تا
اعتفادٍ اص سّػ کٌذ ّ پْػ اًزام ؽْد.
- 1- 2- 3

کٌتشل آب صيش صهيٌي

ُش چٌذ هغالؼات اکتؾافي اًزام ؽذٍ دس هغيش تًْل ،صاکي اص
پائييتش تْدى تشاص آب صيش صهيٌي ًغثت تَ تشاص تًْل دس توام عْل
اصتوال ّرْد آب ُاي صيشعغضي تَ ّاعغَ ػثْس
هغيش هيتاؽذ ،اها
کاًالُا ،هغيلُا ّ لٌاتُاي هٌغمَاي ّرْد داسد .اص ايي سّ اتخار
توِيذات الصم تشاي کٌتشل ّ اًضشاف آتِاي آًِا ،دس عْل هغيش ضشّسي
هيتاؽذ.
اصذاث هغيشُاي اًضشاف دس
اص رولَ ساٍُاي کٌتشل ايي آبُا،
اعشاف تشاًؾَُا ّ اًتمال آى تَ چاُکُاي اص پيؼ صفش ؽذٍ ّ پوپاژ
آًِا اعتُ .وچٌيي تؼثيَ عيغتنُاي پوپاژ لْي دس هضل هادس چاٍُاي
فؼال ،تشاي پاييي آّسدى عغش آب صيشصهيٌي تا کف تًْل اص رولَ
تايذ عيغتنُاي
الذاهات هؤحش خْاُذ تْد .دس فْست صفاسي هاؽيٌي،
ًگِذاسًذٍ هْلت ّ دائوي ًفْرًاپزيش دس ًظش گشفتَ ؽًْذ تَ گًَْاي
کَ اهکاى ّسّد آتِاي عغضي ّ آتِاي فشّسّ تَ داخل فضاُاي صيشصهيٌي
صفاسي ؽذٍّ ،رْد ًذاؽتَ تاؽذ.
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ًفْرپزيشي ّ صُکشي

ًتايذ صافل اص آصهايؼُاي ًفْر پزيشي فضشايي (لْفشاى) اًزام
ؽذٍ دس ايغتگاٍُاي تخؼ ًخغت هغيشً ،ؾاى دٌُذٍ ايي اعت کَ
ًفْرپزيشي هقالش هيضتاى تًْل تيي  11-2تا  11-4عاًتيوتش تش حاًيَ
هيتاؽذ .اص ايي سّ ًفْرپزيشي هقالش صيشعغضي دس سدٍ هتْعظ تا صياد
هي تاؽذ .اص عْي ديگش تا تْرَ تَ ّرْد رشياىُاي صيشعغضي اصتوالي،
تْفيَ هيگشدد تَ هٌظْس هواًؼت اص آلْدگيُاي صيغت هضيغي آبُا اص
ُشگًَْ دفغ فاضالب دس خاک هضل خْدداسي گشدد.
هِاس ّ دفغ آبُاي عغضي ،هيتْاى تا اصذاث کاًالُاي
تشاي
صُکؾي دس اعشاف هضذّدٍ عاصٍُا ّ اعتفادٍ اص ؽية تٌذي صهيي ّ
کاًالُاي فشػي رشياى آبُا سا تَ کاًالُاي اعشاف ُذايت ًوْد .ياد
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آّسي هيگشدد ،اتخار تذاتيش الصم تشاي هواًؼت اص ّسّد رشياى آبُاي
عغضي ّ تاسػ دس هضذّدٍ اعشاف پيُا ّ گْدُا ضشّسي اعت.

اسصياتي پذيذٍ سّاًگشايي
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اص آًزائيکَ سّاًگشايي ) (Liquefactionدس خاکُاي سيضداًَ اؽثاع غيش
ُفتذ،
چغثٌذٍ ّ تضت تاسگزاسيُاي ديٌاهيکي (ًظيش صلضلَ) اتفاق هيا
تَ دليل ايٌکَ آتشفت هغيش تًْل خظ  3هتشّي تِشاى ،اص ًْع دسؽت
داًَ ) (SC-SM and GC-GMتْدٍ ّ اص عْي ديگش دس توام عْل هغيش ،تًْل دس
تاالي تشاص آب صيش صهيٌي ّالغ ؽذٍ ّ تَ ػثاستي خاک اؽثاع ًويتاؽذ،
اصتوال ّلْع سّاًگشايي دس يک صادحَ لشصٍاي دس هغيش تًْل کاهالً
هٌتفي هيتاؽذ.

عوق يخثٌذاى
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تش اعاط ؽشايظ خاکُاي صيشعغضي ّ خقْفيات الليوي هضل هْسد
هغالؼَ ،ػوك يخثٌذاى صذّد  1/3هتش تخويي صدٍ هيؽْد .اعالع اص ايي
ػوك تشاي تقوينگيشي دس خقْؿ صذالل ػوك الصم تشاي ارشاي پيُاي عغضي
ضشّسي اعت.
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ًتيجَگيشي

تا تْرَ تَ ًتايذ آصهايؾات ّ ؽشايظ صيش عغضي خاک هضل چٌيي
ًتيزَ گيشي ؽذٍ اعت کَ تشاي اعتمشاس عاصٍُاي هشتْط تَ ايي پشّژٍ،
هيتْاى اص پيُاي عغضي (هٌفشدًْ ،اسي ّ يا گغتشدٍ) کَ دس صذالل
ػوك  1هتشي اص هضل ًِايي صهيي هزاّس ّ دسّى خاک عثيؼي لشاس گشفتَ-
اًذ ،اعتفادٍ ًوْد .ضوي ايٌکَ تا تْرَ تَ ّرْد لغؼات للٍْ عٌگ ّ
الؽَ عٌگ دس عْل هغيش ّ ًيض اصتوال ّرْد آبُاي راسي صيشعغضي،
اتخار تذاتيش الصم تشاي صفش تًْل اص رولَ تذاتيش الصم تشاي صفاسي
دس تشخْسد تا لغؼات عٌگي تضسگ ّ ًيض تذاتيشي تشاي رلْگيشي اص
ّسّد آبُاي عغضي تا هٌؾأ هختلف ّ يا صُکؾي ايي آبُا ضشّسي اعت.
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