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مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و
مقاومت برشی خاکهای ماسهای
محمدجواد مهدیزاده* ،رضا غیاثی و کامبیز بهنیا
دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/6/22 :

تاريخ پذيرش94/1/21 :

چكيده
انتشــار آلودگیهــای نفتــی در خــاک میتوانــد بــر شــاخصههای ژئوتکنیکــی خــاک تاثیــر گــذارد و موجــب بــروز مخاطراتــی شــود .در
ايــن مقالــه تاثیــر آلودگــی نفتــی بــر مقاومــت برشــی و نفوذپذیــری خاکهــای ماسـهای مطالعــه شــدهاســت .بــرای انجــام آزمایشهــا،
چهــار نمونــه خــاک ماســهای شــامل ماســه خوبدانهبندیشــده ،ماســه بددانهبندیشــده ،ماســه الیدار و ماســه رسدار تهیــه و
آزمایشهــای تراکــم اســتاندارد ،حــدود خمیــری ،بــرش مســتقیم و نفوذپذیــری بــر روی آنهــا انجــام شــدهاند .نفــت خــام تهیهشــده
از پاالیشــگاه تهــران بهعنــوان آالینــده نفتــی اســتفاده و در درصدهــای وزنــی  12 ،8 ،4و  16نســبت بــه وزن خشــک خــاک بــه
نمونههــا اضافــه شــدهاســت .در مجمــوع  60نمونــه ماس ـهای بــا درصدهــای مختلــف نفــت خــام تهیــه و آزمایــش شــدهاســت .نتایــج
آزمایشهــای بــرش مســتقیم نشــاندهنده کاهــش زاویــه اصطــکاک داخلــی نمونههــای ماســهای در اثــر افزایــش درصــد آلودگــی
نفتــی اســت .همچنیــن نتایــج نشــان دادنــد کــه آلودگــی نفتــی موجــب کاهــش چســبندگی نمونههــای ماس ـهای رسدار و افزایــش
چســبندگی ديگــر نمونههــا میشــود .تاثیــر تبخیــر بخشــی از ترکیبــات نفتــی بــر مقاومــت برشــی در نمونههــای  16درصــد آلــوده
آزمایــش و دربــاره نتایــج آزمایــش بــرش مســتقیم بحــث شــدهاســت .نتایــج آزمایشهــای نفوذپذیــری نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش
مقــدار نفــت خــام ،ضریــب نفوذپذیــری نمونــه ماس ـهای رسدار افزایــش مییابــد .ضریــب نفوذپذیــری ديگــر نمونههــای ماس ـهای بــا
افزایــش مقــدار نفــت خــام در ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش مییابــد.

كلمات كليدي :نفت خام ،خاک ماسهای ،ضریب نفوذپذیری ،چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی.

یــا تصادفــات تانکرهــا اتفــاق میافتــد .ایــن آلودگیهــا

مقدمه

تاثیــر آلودگیهــای نفتــی بــر خاک یکی از مســائلی اســت

کــه در ســالهای اخیــر ،بهخصــوص پــس از جنگهــای
اواخــر دهــه  1980میــادی در خاورمیانــه ،توجــه زیــادی
را بــه خــود جلــب کــردهاســت .آلودگــی نفتــی معمــوال

بــا نشــت ترکیبــات نفتــی از مخــازن و خطــوط انتقــال و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

J_mehdizadeh@ut.ac.ir

بــا دشــواری فــراوان از خــاک و یــا هــر محیــط دیگــری
زدوده میشــوند .بــراي پاکســازی خاکهــای آلــوده
بــه ترکیبــات نفتــی روشهایــی وجــود دارنــد کــه از ايــن

بيــن میتــوان بــه روشهــای بیولوژیکــی ،خاکشــویی،
تجزیــه آالینــده و مکــش آالینــده از داخــل خــاک
اشــاره کــرد[ .]1نفــوذ آالیندههــای نفتــی در خــاک
از جنبههــای مختلــف مشــخصههای خــاک را تغییــر
میدهــد.
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آلودگــی نفتــی میتوانــد موجــب آلودگــی منابــع آبهــای

اثــر آلودگــی بــا نفــت خــام را نشــان داد[ .]10تحقیقــات

آالیندههــای نفتــی بــا مشــخصات فیزیکــی و شــیمیایی

رســی بــا گازوییــل مشــخص کــرد کــه بــا افزایــش

زیرزمینــی شــود و بــر کشــاورزی نیــز تاثیــر گــذارد .نفــوذ
متفــاوت بــا آب میتوانــد پارامترهــای ژئوتکنیکــی

خــاک را نيــز تغییــر دهــد .چــون ظرفیــت باربــری پــی
و پایــداری شــیروانیها در اثــر آلودگــی اغلــب کاهــش
مییابــد ،بــروز آلودگــی نفتــی ممکــن اســت موجــب

بــروز مخاطراتــی شــود[.]2

تحقیقــات الســند و همکارانــش نشــان داد كــه افزایــش

مقــدار نفــت خــام موجــب کاهــش مقاومــت برشــی
و نفوذپذیــری خــاک ماســهای بددانهبندیشــده
میشــود[ .]3شــین و همکارانــش بــا آزمایـش تاثیــر نفــت

خــام بــر مقاومت برشــی خــاک ماسـهای بددانهبندیشــده
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آلودگــی بــا نفــت خــام
موجــب کاهــش انــدک زاویــه اصطــکاک داخلــی میشــود

و ایــن کاهــش انــدک بــه کاهــش قابلتوجــه ظرفیــت

باربــری پیهــای ســطحی در خاکهــای دانــهای
میانجامــد[ .]4تحقیقــات خامهچیــان و همکارانــش

نشــان داد کــه حضــور نفــت خــام در نمونههــای ماسـهای
و رســی ســبب کاهــش نفوذپذیــری میشــود .همچنیــن

نتايــج ايــن تحقیقــات حاکــی از تاثیــر دوگانــه نفــت
خــام بــر پارامترهــای مقاومــت برشــی خــاک ماس ـهای و

خــاک رســی هســتند[ .]5تحقیقــات رحمــان و همکارانش

نشــاندهنده کاهــش مقاومــت برشــی زهکشینشــده و

کاهــش نفوذپذیــری خــاک ســیلتی بــر اثــر آلودگــی بــا

نفــت خــام و روغــن موتــور هســتند[ 6و  ،]7در حالــی

کــه نتایــج تحقیقــات نظیــر 1بيانگــر آن هســتند كــه
نفوذپذیــری خــاک رســی بــر اثــر آلودگــی بــا روغــن
موتــور افزایــش و مقاومــت فشــاری محصورنشــده بــر اثــر

ایــن آلودگــی کاهــش مییابــد[ .]8تحقیقــات ایجمدیــا

و ایگبــورو نشــان دادنــد کــه آلودگــی خــاک رســی بــا

روغــن موتــور در درصدهــای کــم موجــب افزایــش

مقاومــت فشــاری و در درصدهــای باالتــر موجــب کاهــش
مقاومــت فشــاری میشــود[ .]9تحقیقــات محــرمزاده و
همکارانــش روی خاکهــای ســطحی آلــوده پاالیشــگاه
تبریــز کاهــش مقاومــت فشــاری نمونههــای خــاک بــر

خســروی و همکارانــش در زمينــه تاثیــر آلودگــی خــاک
درصــد آلودگــی چســبندگی کائولینیــت کاهــش و زاویــه

اصطــکاک داخلــی آن افزایــش مییابــد[ .]11ســیم و لــی

نیــز مطالعاتــی دربــاره تاثیــر بیودیــزل بــر مقاومــت برشــی

و نفوذپذیــری خــاک ماس ـهای بددانهبندیشــده داشــتند
کــه نتایــج آنهــا کاهــش مقاومــت برشــی و نفوذپذیــری
ایــن نــوع خــاک را معلــوم نمــود[ .]14-12همچنیــن

مطالعــات نایینــی و شــجاعالدین نشــان میدهنــد

کــه مقاومــت خــاک ماســهای در برابــر روانگرایــی ،بــا
افزایــش مقــدار آلودگــی خــاک بــا نفــت خــام ،ابتــدا

افزایــش و ســپس کاهــش مییابــد[ .]15بهطــور کلــی

ی نفتــی در خــاک و
جنبههــای زیســتمحیطی آلودگــ 
مخاطــرات ژئوتکنیکــی کــه ممکــن اســت در پــی وقــوع

ایــن نــوع آلودگــی در خــاک رخ دهنــد اهمیــت پژوهــش

در ایــن زمینــه را روشــن میكننــد .در ادامــه ایــن مقالــه،
تاثیــر درصدهــای مختلــف آالینــده نفتــی بــر مشــخصات

مکانیکــی چهــار نــوع خــاک بهصــورت آزمایشــگاهی
بررســی شــدهاســت.
برنامه آزمایشها
مشخصات خاکها و نفت خام

در ایــن پژوهــش ،بــراي در اختیــار داشــتن یــک گــروه
از خاکهــای ماســهای ،چهــار نمونــه خــاک ماســهای

بــا دانهبنــدی متفــاوت بهصــورت مصنوعــی ســاخته و
اســتفاده شــدند .هــر یــک از ایــن خاکهــا معــرف یکــی

از انــواع خاکهــای ماســهای مطابــق روش ردهبنــدی
متحــده خاکهاســت .منحنــی دانهبنــدی چهــار خــاک
ماس ـهای استفادهشــده در آزمایشهــا در شــکل  1نشــان

داده شــده اســت .ماســه خوبدانهبندیشــده ( )SWو
2

ماســه بددانهبندیشــده ( )SPاستفادهشــده در آزمایشهــا
3

فاقــد ریزدانــه هســتند.

1. Nazir
2. Well Graded Sand
3. Poorly Graded Sand
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100
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قطر دانه ()mm

0/01

درصد عبور

SW
SP
SM
SC

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0/001

شکل  1منحنی دانهبندی خاکهای ماسهای.

ماســه الیدار )SM(1حــاوی  15درصــد وزنــی ،الی

تبخیــر بخشــی از ترکیبــات موجــود در نفــت خــام بــر

اســت .چگالــی ویــژه دانههــای جامــد ماســه ،الی و رس

نمونههــای  16درصــد آلــوده  72ســاعت در دمــای 45

و ماســه رسدار )SC(2حــاوی  15درصــد وزنــی رس
استفادهشــده در ســاخت نمونههــا مطابــق اســتاندارد

 ASTM 3 D854اندازهگیــری و در جــدول  1ارائــه شــده

اســت[ .]16همچنیــن حــدود اتربــرگ 4ریزدانههــای
بهکاررفتــه در ســاخت نمونههــا مطابــق اســتاندارد
 ASTM D4318اندازهگیــری شــده و نتایــج در جــدول

 2نشــان داده شــدهاند[ .]17آزمایــش تراکــم پروکتــور

پارامترهــای مقاومــت برشــی خاکهــای ماســهای،
درجــه ســانتیگراد نگــهداری شــدند و آزمایــش بــرش
مســتقیم روی آنهــا انجــام شــد .نمونههــای آزمایششــده

برحســب نــوع خــاک ،درصــد آلودگــی و دمــای نگـهداری
مطابــق جــدول  4نامگــذاری شــدهاند.
روش آزمایش
آزمایش برش مستقیم

اســتاندارد مطابــق اســتاندارد  ASTM D698بــر روي هــر

در ایــن پژوهــش بــراي ســنجش مقاومــت برشــی و

خاکهــای ماســهای در شــکل  2نشــان داده شــده

آزمایــش بــرش مســتقیم بــا رعایــت اســتاندارد

نفــت خــام پاالیشــگاه تهــران اســت کــه مشــخصات فنــی

دســتیابی بــه نتایــج دقيقتــر و صحيحتــر ،آزمایــش

آمادهسازی نمونهها

کــه میانگیــن نتایــج حاصــل از تکــرار آزمایشهــا

چهــار خــاک ماســهای انجــام شــد كــه منحنــی تراکــم

پارامترهــای زاویــه اصطــکاک داخلــی و چســبندگی،

اســت[ .]18آالینــده نفتــی استفادهشــده در ایــن پژوهــش

 ASTM D3080روی نمونههــا انجــام شــد[ .]19بــراي

آن در جــدول  3ارائــه شــدهاند.

بــرش مســتقیم ســه بــار روی هــر نمونــه انجــام شــد

بــراي مطالعــه تاثیــر مقــدار آلودگــی نفتــی بــر پارامترهای

بهعنــوان نتیجــه نهایــی گــزارش شــدهاســت .ابعــاد

نمونــه تقســیمبندی شــدند كــه یــک نمونــه فاقــد نفــت

همگــی نمونههــا در تراکــم نســبی  70درصــد آزمایــش

ژئوتکنیکــی ،هــر یــک از خاکهــای ماســهای بــه پنــج

خــام اســت و چهــار نمونــه دیگــر بهترتیــب بــا ،8 ،4
 12و  16درصــد وزنــی نســبت بــه وزن خشــک خــاک
بــا نفــت خــام مخلــوط شــدند .نمونههــای آمادهشــده

بــراي اختــاط نســبتا مناســب بــا نفــت خــام  72ســاعت
در دمــای  25درجــه ســانتیگراد نگــهداری شــدند و
ســپس آزمایــش بــرش مســتقیم 5و آزمایــش نفوذپذیــری

بــا هــد ثابــت 6روی آنهــا انجــام شــد .بــراي مطالعــه تاثیــر

نمونههــای آزمایششــده  6×6×2ســانتیمتر اســت و
شــدهاند .ســرعت اعمــال کرنــش دســتگاه بــرش مســتقیم
بــرای نمونههــای ماســهای خوبدانهبندیشــده و

بددانهبندیشــده

mm/min

 0/6انتخــاب شــد.

1. Muddy Sand
2. Clayey Sand
3. American Society of Testing Method
4. Atterberg Limits
5. Direct Shear Test
6. Constant Head Permeability Test
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جدول  1نتایج حاصل از تعیین چگالی دانههای جامد.
نوع خاک

چگالی ویژه دانه جامد Gs

ماسه فیروزکوه

2/67

الی

2/69

رس

2/71

1395-4

جدول  2نتایج حاصل از تعیین حدود خمیری ریزدانهها.
نوع ریزدانه حد روانی( )%حد خمیری( )%نشانه خمیری()%
الی

36/2

25/3

10/9

رس

103/5

38/9

64/6

2/1

SW
SP
SM
SC

1/9
1/8
4 5 6 7 8 9 10 11121314151617 18192021 22232425
درصد رطوبت
شکل  2منحنی تراکم استاندارد خاکهای ماسهای.

وزن مخصوص خشک()g/cm3

2

1/7

جدول  3مشخصات فنی نفت خام پاالیشگاه تهران.
ویسکوزیته دینامیکی))cP

41/3

وزن مخصوص()gr/cm3

0/89

نقطه اشتعال()°C

44/1

چگالی ویژه

0/89

جدول  4نامگذاری نمونههای ماسهای.
نوع خاک

فاقد نفت
خام

با  %4نفت خام با  %8نفت خام با  %12نفت با  %16نفت
خام
خام

با  %16نفت خام
تبخیرشده

خاک ماسهای خوبدانهبندیشده

SW0

SW4

SW8

SW12

SW16

*SW16

خاک ماسهای بددانهبندیشده

SP0

SP4

SP8

SP12

SP16

*SP16

خاک ماسهای الیدار

SM0

SM4

SM8

SM12

SM16

*SM16

خاک ماسهای رسدار

SC0

SC4

SC8

SC12

SC16

*SC16

ســرعت اعمــال کرنــش دســتگاه بــرای نمونههــای
ماســهای الیدار و رسدار بهدليــل وجــود ریزدانــه و
ایجــاد فرصــت بــرای زایــل شــدن فشــار حفــرهای اضافــی
 0/12 mm/minانتخــاب شــد .آزمایــش بــرش مســتقیم هم
روی نمونههایــی کــه در دمــای  25°Cنگــهداری شــده
بودنــد و هــم روی نمونههــای  %16آلــوده کــه در دمــای
 45°Cنگــه داشــته شــد ه بودنــد انجــام شــد .نتایــج حاصــل
از آزمایــش بــرش مســتقیم در بخــش نتايــج بررســی
شــدهاند.

آزمایش نفوذپذیری با هد ثابت

بــراي ســنجش نفوذپذیــری ،آزمایــش نفوذپذیــری بــا
هــد ثابــت بــا رعایــت اســتاندارد  ASTM D2434بــر
روی نمونههــا انجــام شــد[ .]20در ایــن جــا نیــز بــراي
دســتیابی بــه نتایــج دقيقتــر و صحيحتــر ،آزمایــش
نفوذپذیــری ســه بــار روی هــر نمونــه انجــام شــد کــه
میانگیــن نتایــج حاصــل از تکــرار آزمایشهــا بــراي هــر
نمونــه ،نتیجــه نهایــی مشــخص شــدهاســت .قطــر ســلول
نفوذپذیریســنج  8ســانتیمتر و ارتفــاع نمونههــا 9
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ســانتیمتر اســت .بــراي تمــام نمونههــا در تراکــم نســبی
 %70آزمایــش نفوذپذیــری بــا هــد ثابــت انجــام شــد.
ضریــب نفوذپذیــری هــر یــک از نمونههــای تمیــز و آلــوده
از آزمایــش بــه دســت آمــد كــه در بخــش نتایــج دربــاره آن
بحــث شــدهاســت.
نتایج و بررسی
مقاومت برشی

آزمایــش بــرش مســتقیم مطابــق روش شرحدادهشــده در
بخــش قبــل انجــام شــد و پارامترهــای زاویــه اصطــکاک
داخلــی 1و چســبندگی 2از منحنیهــای مقاومــت برشــی
بــه دســت آمدنــد .منحنیهــای تغییــرات زاویــه اصطــکاک
داخلــی و چســبندگی نمونههــا بــهازای تغییــرات درصــد
نفــت خــام ترســیم شــدهاند .زاویــه اصطــکاک داخلــی

و چســبندگی نمونــه  16درصــد آلــوده کــه بخشــی
از ترکیبــات نفــت خــام موجــود در آن تبخیــر شــد ه بــا
عالمــت * در منحنیهــا نشــان داده شــدهاســت .منحنــی
زاویــه اصطــکاک داخلــی بـهازای درصــد نفــت خــام موجود
در نمونههــا بــرای هــر یــک از خاکهــای ماســهای در
شــکلهای  3تــا  6نشــان داده شــدهاســت .همانطــور
کــه ایــن منحنیهــا نشــان میدهنــد زاویــه اصطــکاک
داخلــی خاکهــای ماسـهای بــر اثــر افزایــش مقــدار نفــت
خــام کاهــش مییابــد .مقــدار کاهــش زاویــه اصطــکاک
داخلــی در نمونــه ماسـهای الیدار بیــش از ديگــر نمونههــا
مشــاهده شــد(در حــدود  12درجــه) .نمونههــای ماس ـهای
رسدار کمتــر از دیگــر نمونههــا کاهــش زاویــه اصطــکاک
داخلــی داشــتهاند .مقــدار کاهــش زاویــه اصطــکاک
داخلــی ماســه رسدار در بحرانیتریــن حالــت  3درجــه
بــوده اســت.
50
40
35

SP

30

SP16 heated

25
20

8
12
16
میزان نفت خام()%

4

0

زاویه اصطکاک داخلی(درجه)

45

20

شکل  3تاثیر مقدار نفت خام بر زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسهای بددانهبندیشده.
50
40
SW

35

SW16 heated

30
25
20

8
12
16
میزان نفت خام()%

4

0

زاویه اصطکاک داخلی(درجه)

45

20

شکل  4تاثیر مقدار نفت خام بر زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسهای خوبدانهبندیشده.
1. Friction Angle
2. Cohesion
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50
40
35

SM

30

SM16 heated

25
4

0

زاویه اصطکاک داخلی(درجه)

45

20

8
12
16
20
میزان نفت خام()%
شکل  5تاثیر مقدار نفت خام بر زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسهای الیدار.

50
40
SC

35

SC16 heated

30
25
4

0

زاویه اصطکاک داخلی(درجه)

45

20

8
12
16
20
میزان نفت خام()%
شکل  6تاثیر مقدار نفت خام بر زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسهای رسدار.

کاهــش زاویــه اصطــکاک داخلــی همــه نمونههــای

و همکارانــش روی خــاک ماســهای بددانهبندیشــده و

ماســه مربــوط باشــد .چــون نفــت خــام بــا ویســکوزیته

ن کــه در
مقــدار نفــت خــام را نشــان ميدهند[.]5علــت آ 

ماســهای میتوانــد بــه تاثیــر نفــت خــام بــر ذرات

باالتــر از آب ذرات خــاک را احاطــه میکنــد ،موجــب
میشــود ذرات ماســه راحتتــر روی هــم بلغزنــد
و دچــار گســیختگی برشــی شــوند[ 1و  .]6شــین و
داس ،در بررســي خــاک ماســهای بددانهبندیشــده،

کاهــش زاویــه اصطــکاک داخلــی را بــر اثــر آلودگــی

نفتــی مشــاهده کردنــد[ .]2آزمایشهــای خامهچیــان

الیدار ،کاهــش زاویــه اصطــکاک داخلــی بـهازای افزایــش

نتایــج پژوهــش حاضــر ،شــیب کاهــش زاویــه اصطــکاک
داخلــی در ماســه رسدار کمتــر از دیگــر خاکهــای
ماس ـهای اســت میتوانــد تغییــر خــواص رس موجــود در

ایــن نمونــه باشــد .خامهچیــان و همکارانــش بــه ایــن

نتیجــه رســیدند کــه نفــت خــام موجــب افزایــش زاویــه

اصطــکاک داخلــی خــاک رســی میشــود[.]5
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نتایــج تحقیقــات حبیبالرحمــان و همکارانــش نشــان

کاهــش حــدود  15کیلوپاســکالي چســبندگی نمونــه

میكننــد كــه قطــر ایــن ذرات تجمعــی بــه انــدازه الی

رس موجــود در نمونــه بــر اثــر وجــود نفــت خــام اســت.

دادنــد كــه دانههــای رس بــر اثــر آلودگــی نفتــی تجمــع

و حتــی ماســه ریــز میرســد[ .]21تجمــع ذرات رس
میتوانــد موجــب شــبیهشــدن رفتــار رس بــه رفتــار
خاکهــای دانـهای شــود .بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده،

منطقــی بهنظــر میرســد کــه بهدليــل تغییــر رفتــار و
افزایــش زاویــه اصطــکاک داخلــی رس موجــود در نمونــه،

زاویــه اصطــکاک داخلــی نمونــه ماســهای رسدار در
مجمــوع بــا شــيبي كمتــر از ديگــر خاکهــای ماســهای

کاهــش یابــد .شــکلهای  7تــا  10تغییــرات چســبندگی
را ب ـهازای درصــد نفــت خــام موجــود در نمونــه بــرای هــر

ماســه رسدار میشــود كــه ناشــی از کاهــش چســبندگی
خامهچیــان و همکارانــش کاهــش چســبندگی خــاک

رســی بــر اثــر آلودگــی نفتــی را نيــز گــزارش كردهانــد[.]5

از دالیــل کاهــش چســبندگی رس بــر اثــر آلودگــی

نفتــی میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد -1 :کاهــش
ظرفیــت تبــادل کاتیونــی :اگــر ظرفیــت تبــادل کاتیونــی

رس کاهــش یابــد ،مقــدار چســبندگی رس نیــز کاهــش
مییابــد .نتایــج تحقیقــات حبیبالرحمــان و همکارانــش

نشــان میدهنــد کــه حضــور نفــت خــام در اطــراف ذرات
رس موجــب کاهــش ظرفیــت تبــادل کاتیونــی میشــود

یــک از خاکهــای ماســهای نشــان میدهنــد .همــان

کــه ایــن بــه کاهــش چســبندگی رس میانجامــد[]21؛

خــام در نمونههــای ماســهای بددانهبندیشــده ،خــوب

اطــراف ذرات رس :یکــی از علــل چســبندگی رسهــا

طــور کــه نتایــج نشــان میدهنــد ،افزایــش مقــدار نفــت
دانهبندیشــده و الیدار موجــب افزایــش چســبندگی

میشود(شــکلهای  7تــا  )10كــه مقــدار ايــن افزایــش در

 -2نشســتن مولکولهــای نفــت خــام بــه جــای آب در

کشــش ســطحی مولکولهــای آبــی اســت کــه در الیــه
دوگانــه رس قــرار دارنــد .چــون مولکولهــای نفــت خــام

ايــن ســه نــوع نمونــه بــا  16درصــد آلودگــي بــه نفــت خــام

کشــش ســطحی کمتــری دارنــد ،حضــور مولکولهــای

میتوانــد بــه لزجــت نفــت خــام مربــوط باشــد کــه موجــب

ذرات رس میکاهــد؛  -3کاهــش ســطح مخصــوص رس:

بــه حدود  10کیلوپاســکال میرســد .چســبندگی ایجادشــده
ایجــاد یــک چســبندگی ظاهــری میــان ذرات خــاک
ماسـهای میشــود[]2؛ امــا نتایــج بــراي ماســه رسدار بــه

گونـهای دیگــر اســت .افزایــش درصــد نفــت خــام موجــب

نفــت خــام در اطــراف رس تــا انــدازهای از چســبندگی
یکــی دیگــر از عوامــل چســبندگی در رسهــا ســطح
مخصــوص زیــاد آنهاســت.
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شکل  7تاثیر مقدار نفت خام بر چسبندگی خاک ماسهای بددانهبندیشده.
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شکل  8تاثیر مقدار نفت خام بر چسبندگی خاک ماسهای خوبدانهبندیشده.
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شکل  9تاثیر مقدار نفت خام بر چسبندگی خاک ماسهای الیدار.
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شکل  10تاثیر مقدار نفت خام بر چسبندگی خاک ماسهای رسدار.

همانطــور کــه گفتــه شــد ،ذرات رس بــر اثــر آلودگــی
نفتــی دچــار نوعــی تجمــع گروهــی میشــوند کــه ایــن
بــه کاهــش ســطح مخصــوص و كاهــش چســبندگی
ميانجامــد .بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده ،کاهــش
چســبندگی نمونــه ماســهای رسدار منطقــی بهنظــر
میرســد.
تاثیــر تبخیــر ترکیبــات نفــت خــام از نمونههــا:
در مطالعــات پیشــین تاثیــر تبخیــر مشــتقات نفتــی بــر
مقاومــت برشــی خــاک آلــوده بــه نفــت خــام و مشــتقات
آن مطالعــه نشــدهاســت .در ایــن پژوهــش نمونههایــي
بــا  %16آلودگــي ،بــراي تبخیــر بخشــی از ترکیبــات نفــت

0

چسبندگی()kPa

40

خــام 72 ،ســاعت در دمــای  50 °Cنگهــداری شــدند و
ســپس آزمایــش بــرش مســتقیم روی آنهــا انجــام شــد كــه
نتایــج آن نشــان میدهنــد کــه تبخیــر بخشــی از ترکیبــات
نفــت خــام در نمونههــای ماســه بددانهبندیشــده ،خــوب
دانهبندیشــده و الیدار موجــب بازگشــت نســبی مقادیــر
زاویــه اصطــکاک داخلــی و چســبندگی نمونــه آلــوده بــه
مقادیــر نمونــه تمیــز میشــود؛ بــه ایــن معنــی کــه زاویــه
اصطــکاک داخلــی ايــن نمونههــا کــه بــر اثــر آلودگــی نفتــی
کاهــش یافتــه بــود ،پــس از تبخیــر ترکیبــات نفــت خــام
افزایــش مییابــد.

ساخت نمودار سرعت موج ...
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افزایــش زاویــه اصطــکاک داخلــی بهدليــل تبخیــر

شــدهاســت کــه در مقایســه بــا کاهــش اولیــه مقــدار

خوبدانهبندیشــده جزيــی اســت ،امــا در نمونههــای

چــون نفــت خــام تاثیــری شــیمیایی بــر ذرات رس دارد،

چســبندگی نمونــه ماســهای رسدار قابلتوجــه اســت.

رخداده در نمونههــای ماســهای بددانهبندیشــده و

بهنظــر میرســد کــه نگــهداری نمونههــا در دمــای

ماسـهای الیدار ،افزایــش زاویــه اصطــکاک داخلــی بســیار

 50درجــه ســانتیگراد و تبخیــر برخــی از ترکیبــات

قابلتوجــه اســت طــوری کــه زاویــه اصطــکاک داخلــی

موجــود در نفــت خــام موجــب ادامــه واکنــش آن بــا ذرات

نمونــه آلــوده کــه 12درجــه کاهــش یافتــه بــود حــدود 9

درجــه افزایــش مییابــد و بخشــي قابلتوجــه از کاهــش

رس ميشــود كــه ایــن امــر موجــب کاهــش بیشتــر

ظاهــری ايجادشــده از آلودگــی نفتــی در ایــن نمونههــا

شــدهاســت.

چســبندگی و افزایــش زاویــه اصطــکاک داخلــی در رس

مقاومــت جبــران میشــود .همچنیــن چســبندگی

کاهــش مییابــد .تاثیــر نفــت خــام بــر خاکهــای دانـهای

نفوذپذیری

صرفــا فیزیکــی اســت ،لــذا احتمــاال تبخیــر بخشــی از

آزمایــش نفوذپذیــری مطابــق روش شرحدادهشــده در

نفــت خــام ميشــود و خاصیــت روغنــی و لزجــت آن

بــا هــد ثابــت روی خاکهــای ماســهای در شــکل

اصطــکاک داخلــی و کاهــش چســبندگی در نمونههــای

بــهازای درصــد آلودگــی نمونــه بــا نفــت خــام نشــان

میانجامــد.

میدهنــد بــا افزایــش مقــدار نفــت خــام ،ضریــب

ترکیبــات نفــت خــام موجــب تغییــر خــواص فیزیکــی

بخــش قبــل انجــام شــد .نتایــج آزمایــش نفوذپذیــری

را کــم میکنــد کــه ایــن نيــز بــه افزایــش زاویــه

 11بهصــورت منحنیهــای ضریــب نفوذپذیــری

ماســهای بددانهبندیشــده ،خوبدانهبندیشــده و الیدار

داده شــدهاســت .همــانطــور کــه منحنیهــا نشــان

مقــدار زاویــه اصطــکاک داخلــی نمونــه ماس ـهای رسدار،

نفوذپذیــری نمونههــای ماســهای بددانهبندیشــده،
خوبدانهبندیشــده و الیدار ابتــدا افزایــش و ســپس

کــه بــر اثــر آلودگــی نفتــی کاهــش یافتــه بــود ،در فرآینــد

کاهــش مییابــد .الســند و همکارانــش کاهــش مــداوم

تبخیــر ترکیبــات نفــت خــام افزایــش مییابــد .افزایــش

نفوذپذیــری ماســه بددانهبندیشــده را بــر اثــر آلودگــی

زاویــه اصطــکاک داخلــی نمونــه ماســهای رسدار آلــوده

نفتــی مشــاهده کردنــد[ .]3خامهچیــان و همکارانــش

بــه حــدی اســت کــه مقــدار زاویــه اصطــکاک داخلــی

نيــز کاهــش مــداوم نفوذپذیــری ماســه بددانهبندیشــده

پــس از فرآینــد تبخیــر بیــش از زاویــه اصطــکاک داخلــی

و ماســه الیدار را بــر اثــر آلودگــی نفتــی گــزارش کردنــد

نمونــه فاقــد نفــت خــام اســت ،امــا چســبندگی ایــن

و دليــل آن را کاهــش حجــم خلــلو فــرج خــاک بهدليــل

نمونــه کــه بــر اثــر آلودگــی نفتــی کاهــش یافتــه بــود

حضــور نفــت خــام دانســتند[.]5

پــس از فرآینــد تبخیــر بــاز هــم کاهــش مییابــد .ایــن

کاهــش چســبندگی در حــدود  16کیلوپاســکال مشــاهده
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درصد وزنی نفت خام
شکل  11تاثیر مقدار نفت خام بر ضریب نفوذپذیری خاکهای ماسهای.
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نتایــج ايــن مقالــه نشــان میدهنــد کــه ضریــب

کاهــش ضخامــت الیــه دوگانــه رس میشــود كــه ايــن

خوبدانهبندیشــده و الیدار ابتــدا بــا افزایــش

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن کــه ثابــت دیالکتریــک نفــت

نفوذپذیــری نمونههــای ماســهای بددانهبندیشــده،

آلودگــی افزایــش مییابــد .ضریــب نفوذپذیــری در
نمونههــای ماســهای آلــوده خوبدانهبندیشــده و

بددانهبندیشــده در بحرانیتریــن حالــت حــدود  2برابــر
ضریــب نفوذپذیــری نمونــه فاقــد آلودگــی اســت ،در حالی

کــه بــراي ماســه الیدار آلــوده در بحرانیتریــن حالــت

نيــز بــه افزایــش نفوذپذیــری رس میانجامــد[.]23
خــام از آب كمتــر اســت ،افزایــش نفوذپذیــری رس و
متعاقبــا افزایــش مــداوم نفوذپذیــری نمونــه ماســه رسدار

منطقــی بهنظــر میرســد.
نتیجهگیری

در حــدود  11برابــر ضریــب نفوذپذیــری نمونــه فاقــد

 -افزایــش مقــدار نفــت خــام در خــاک ماسـهای فاقــد رس

نمونههــا در ابتــدای افزایــش درصــد آلودگــی بایــد گفــت

آن بــا افزایــش آلودگــی نمونههــا افزایــش مییابــد و در

و دانههــای خــاک میشــود؛ بنابرایــن ممکــن اســت آب

 -افزایــش مقــدار نفــت خــام در تمــام خاکهــای

عبــور کنــد و ضریــب نفوذپذیــری افزایــش یابــد .بنابرایــن

داخلــی خــاک میشــود .بیشتریــن مقــدار کاهــش

خــام ،ضریــب نفوذپذیــری ایــن نمونههــا تــا حــدی

حــال آن کــه زاویــه اصطــکاک داخلــی ماســه رسدار

آلودگــی ،نفــت خــام موجــب مســدود شــدن خللوفــرج

 -افزایــش مقــدار نفــت خــام در خــاک ماس ـهای رسدار

یابــد[ 5 ،3و .]22

بیشتریــن مقــدار کاهــش چســبندگی بــرای نمونههــای

آلودگــی اســت .بــراي توجیــه افزایــش نفوذپذیــری ایــن

نوعــی چســبندگی ظاهــری ایجــاد میکنــد کــه مقــدار

کــه نفــت خــام موجــب چــرب شــدن ســطوح خللوفــرج

نهايــت بــه حــدود  10کیلوپاســکال میرســد؛

بــا ســرعت بیشتــری از میــان خللوفــرج خــاک آلــوده

ماس ـهای آزمایششــده موجــب کاهــش زاویــه اصطــکاک

منطقــی بهنظــر میرســد کــه بــا افزایــش درصــد نفــت

زاویــه اصطــکاک داخلــی مربــوط بــه ماســه الیدار اســت،

افزایــش يابــد و پــس از آن ،بــا افزایــش بیشتــر درصــد

کمتریــن حساســیت را بــه آلودگــی نشــان میدهــد؛

خــاک شــود و ضریــب نفوذپذیــری ایــن نمونههــا کاهــش

موجــب کاهــش مقــدار چســبندگی ایــن نمونــه میشــود.

امــا نتایــج بــراي نمونــه ماســهای رسدار بــه گونــهای

 16درصــد آلــوده در حــدود  15کیلوپاســکال مشــاهده

دیگرانــد .ضریــب نفوذپذیــری ایــن نمونــه بــا افزایــش

نفــت خــام مــدام افزایــش مییابــد .ایــن افزایــش بــه
قــدری قابلتوجــه اســت کــه ضریــب نفوذپذیــری نمونــه
ماســه رسدار  16درصــد آلــوده در حــدود  50برابــر

ضریــب نفوذپذیــری نمونــه ماســه رسدار تمیــز اســت.

علــت ضریــب نفوذپذیــری کــم نمونــه ماســه رسدار
تمیــز وجــود رس در ایــن نمونــه اســت؛ لــذا میتــوان

نتیجــه گرفــت کــه علــت ایــن افزایــش قابلتوجــه
ضریــب نفوذپذیــری نمونــه ماســه رسدار افزایــش شــدید

نفوذپذیــری رس موجــود در نمونــه باشــد .نظیــر افزایــش
ضریــب نفوذپذیــری رس بــر اثــر آلودگــی بــا روغــن موتور

را گــزارش کــرد[ .]8ثابــت دیالکتریــک ســیال و ضریــب

نفوذپذیــری رس ارتباطــي تنگاتنــگ دارنــد ،طــوری کــه
هــر چــه ثابــت دیالکتریــک ســیال کمتــر باشــد ،موجــب

شــده اســت؛

 تبخیــر بخشــی از ترکیبــات نفــت خــام موجــود درنمونههــا موجــب افزایــش زاویــه اصطــکاک داخلــی

و جبــران بخشــی از کاهــش زاویــه اصطــکاک داخلــی
نســبت بــه نمونــه تمیــز میشــود .افزایــش زاویــه
اصطــکاک داخلــی نمونــه ماسـهای رسدار بــر اثــر تبخیــر

ترکیبــات نفــت خــام بــه حــدی اســت کــه مقــدار زاویــه
اصطــکاک داخلــی ایــن نمونــه از نمونــه بــدون آلودگــی

نیــز بیشتــر میشــود؛

 تبخیـر بخشـی از ترکیبـات نفت خام موجـود در نمونههاموجـب کاهش چسـبندگی نمونهها میشـود .ایـن کاهش

چسـبندگی نمونههـای ماسـهای خـوب دانهبندیشـده،
بددانهبندیشـده و الیدار کاهـش آن چسـبندگی ظاهـری
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کاهــش مییابــد؛

اســت کــه بــر اثــر آلودگــی بــا نفــت خــام در ایــن نمونههــا

نفوذپذیــری خاکهــای ماســهای رسدار قابلتوجــه

کاهــش چســبندگی در واقــع ادامــه کاهــش چســبندگی

 برابــر ضریــب نفوذپذیــری ماســه50  حــدود، آلــوده%16

خــام اســت؛

 افزایــش ضریــب، بــا افزایــش مقــدار نفــت خــام-

 طــوری کــه ضریــب نفوذپذیــری ماســه رسدار،اســت
.رسدار فاقــد آلودگــی اســت

 ایــن،بــه وجــود میآیــد؛ امــا در نمونــه ماســهای رسدار

رس موجــود در ایــن نمونــه بهدليــل آلودگــی بــا نفــت

 ضریــب نفوذپذیــری خاکهــای ماس ـهای فاقــد رس دراثــر افزایــش مقــدار نفــت خــام ابتــدا افزایــش و ســپس
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