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 خالصه
مخصوص قابل های خاص از جمله نفوذپذیری بسيارکم، سطح های رسی به علت ویژگی خاک 

های ژئوتکنيکی و ژئوتکنيک  ها در پروژه توجه و قابليت اندرکنش با آالینده

قرار مورد استفاده  زباله دفن مراکز و هاسد یاز جمله در هسته رسمحيطی  زیست

های گوناگون  ها خاک دائمًا در مجاورت آب حاوی آالینده پروژه. در این گيرند می

خصوصيات   ،یا حفرهآب اتيخصوص در فرایندهای فوق با تغيير در .شود واقع می

نيز تغيير خواهد کرد. با وجود تحقيقات متعددی که در زمينه اثر خميری رس 

است های رسی انجام شدهر رفتار مهندسی خاکهای فلز قليائی و فلز سنگين بآالینده

های رسی های فوق بر تغيير خصوصيات خميری کانیدر خصوص مقایسه تأثير آالینده

است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش مقایسه تحقيقات محدودی صورت گرفته

های بر تغيير خصوصيات خميری خاکسنگين  فلز و های فلز قليائی تأثير آالینده

، روی (Cu)های فلزی مس های آالیندهباشد. برای دستيابی به هدف فوق، غلظترسی می

(Zn) سدیم ،(Na)  وکلسيم(Ca) های کائولينيت و بنتونيت اضافه شده و پس به نمونه

است. ها مورد آزمایش قرار گرفتهاز حصول تعادل، خصوصيات خميری این نمونه

ی تئوری الیه دوگانه مورد ارزیابی و تجزیه نتایج اخذ شده از آزمایشات با مبان

 است. و تحليل قرار گرفته

 
  حدوداتربرگبنتونیت،کائولینیت،فلزقلیایی،فلزسنگین،کلماتکلیدي:

 

 

  مقدمه .1
 

تغيير در شيميایی و مکانيکی مصالح خاکی به علت -بررسی تغيير رفتار فيزیکی

شت شيرابه یکی از مهمترین موضوعات در نالکترواستاتيکی ناشی از  نيروهایتوزیع 

ر این د .]1[شودهای آلودگی محسوب میاستفاده از مصالح رسی به عنوان نگهدارنده

در است و  شده موثر بنا نهاده نيک خاک کالسيک بر اساس مفهوم تنشاست که مکاحالی

نشده و منظور خاک فاز مایع بر رفتار مقاومتی تأثير نيروهای الکترواستاتيکی آن 

بين ذرات از اثر نيروهای موجود در سطح مشترک آب و خاک، که منجر به اندرکنش 

 .]۱[ استصرف نظر شده شود،های محلول و آب مییون خاک،

ميزان  های رسی از جمله پارامترهای برشی،خصوصيات رفتاری و مشخصات مهندسی خاک

دهنده های تشکيلنوع کانی ای متاثر ازبه طور قابل مالحظه ،تورم و درصد جذب آب

محيطی زیستژئوتکنيک های ژئوتکنيکی و در پروژه .]1[ای استخاک و خصوصيات آب حفره 

 ویژه به دليل خواصهای رسی از کانی ،مانند هسته رسی سدها و مراکز دفن زباله

و نيز  (CEC)باال بودن ظرفيت تبادل کاتيونی خاک  از جمله نفوذپدیذی کم، ها،رس

به  ،]0[ های زیر زمينیها به محيط اطراف و آبين بودن امکان انتشار آالیندهپای

تغيير مشخصات مهندسی رس در اندرکنش ع اهميت توجه به موضوشود. وفور استفاده می
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 با توجه به اینکه در پروژه های فوق، از آن جهت است کهمحيطی های زیستبا آالینده

 ،گيردا خصوصيات متفاوت شيميایی قرار میبهای سيالخاک دائما در مجاورت 

همواره این امکان وجود خواهد داشت که با تغيير خصوصيات ریزساختاری بنابراین 

 .]4[خاک نيز تغيير کنداز جمله نفوذپذیری مشخصات رفتاری  خاک،

موقعيت و فاصله بين  موریلونيت،های رسی با قابليت تورم زیاد مانند مونتدر خاک 

بنابراین با افزایش غلظت نمک  شود.ای کنترل میوسيله نيروهای بين ذرهذرات به 

نيروهای دافعه کاهش یافته و حدروانی  های با ظرفيت باالتر،یا جانشينی کاتيون

این نيروها بيشتر بوده و  هرچه سطح مخصوص خاک بيشتر باشد، .]5، ۱[یابدکاهش می

مطالعات متعددی توسط شود. شتر میحد روانی خاک بينظير در نتيجه درصد رطوبت 

-های مونتمحققين مختلف در مورد تاثير غلظت و ظرفيت کاتيون بر حدود اتربرگ خاک
نتایج محققين گویای این مطلب است که با افزایش  است.موریلونيتی صورت گرفته

نتایج  .شودهای فلزات قليایی از ميزان حد روانی کاسته میغلظت الکتروليت

در  053به  ۳53حد روانی از  دهد که با افزایش غلظت کلریدسدیم،ن نشان میوارکنتي

چپمن، برای یک -در این راستا طبق معادله گوی. ]5[است نرمال کاهش داشته 1غلظت 

ذره رسی ضخامت الیه دوگانه به ظرفيت و غلظت الکتروليت وابسته است که از معادله 

 .]۱[شود( محاسبه می1)
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این . برابر ضخامت الیه دوگانه بر حسب آنگستروم است فوق مقدار معادله که در 

-ثابت دی  Dباشد.از سطح رس می کميت بيانگر مرکز ثقل بارهای پراکنده اطراف رس،

دمای محيط برحسب درجه   Tهی خالء،ثابت گذرد 0ε ثابت بولتزمن،  kالکتریک محيط،

برابر بار الکتریکی  eغلظت الکتروليت و   noواالنس کاتيون،  νکلوین،

(  باشد.می (

های فلز قليائی و فلز آالیندهمطالعه تأثير که در مختلفی با وجود تحقيقيات 

قایسه زمينه ماست در های رسی انجام شدهخاکژئوتکنيک زیست محيطی سنگين بر رفتار 

های رسی تحقيقات محدودی فوق بر تغيير خصوصيات خميری کانیهای آالیندهحضور تأثير 

های فلز مقایسه تأثير آالیندهمقاله هدف اصلی این بنابراین، است. رفتهانجام گ

بر کانی رسی کائولينيت و خاک رسی قليائی و فلز سنگين بر تغيير خصوصيات خميری 

باشد. برای دستيابی می( موریلونيت به عنوان کانی رسی غالببنتونيت )دارای مونت

وکلسيم  (Na)، سدیم (Zn)، روی (Cu)های فلزی مس آالیندهمختلف های به هدف فوق، غلظت

(Ca) های کائولينيت و بنتونيت اضافه شده و پس از حصول تعادل، خصوصيات به نمونه

گيری از تئوری همچنين با بهره. استها مورد آزمایش قرار گرفتهخميری این نمونه

نتایج حاصل از آزمایشات مورد ارزیابی و  ضخامت الیه دوگانه، الیه دوگانه و تعيين

 است.تجزیه و تحليل قرار گرفته

 

 هامواد و روش .۱

 
ئولينيت مورد استفاده قرار در مطالعه حاضر دو نمونه خاک رس شامل بنتونيت و کا

ت تهيه شد که بخش است. نمونه بنتونيت در این تحقيق از شرکت ایران باریگرفته

است. نمونه کائولينيت از منطقه شمال موریلونيت تشکيل شده ز کانی مونتعمده آن ا

. مشخصات استشناخته شدهائولينيت سوپرزنوز اخذ شده و تحت عنوان کغرب ایران 

از  ،آمده است. به منظور حذف اثر آنيون ۱و 1بنتونيت و کائولينيت در جداول 

 ،باشندنمی (PDI)سنگين و قليایی که در گروه آنيون های  نيترات و کلرید فلزات

-لریدک ،(Cu(NO3)2)مس نيترات ،(Zn(NO3)2.6H2O)آبدارروینيترات است.شده استفاده

.باشندبات مورد استفاده در این تحقيق میترکي (CaCl2)کلسيم کلرید و (NaCl)سدیم


ورداستفادهبنتونیتمنمونهرفتاریومشخصاتفیزیکی-1جدول

9۳/۱ های جامدچگالی دانه   درصد رس 97 

67/1  (g/cm
3
صدالی در ۱0 حداکثر وزن مخصوص خشک (  

13 pH 1 درصد ماسه 

CH حد روانی)%( 033 طبقه بندی خاک 

۱/76  CEC (cmol/kg-soil) 44 )%( حد خميری 

816 SSA (m
2
/g) ۱68 )%(دامنه خميری 
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ائولینیتمورداستفادهنمونهکمشخصاتفیزیکی_رفتاری-2جدول

9/86 درصد کربنات 8  حد روانی)%( 

36/۳  pH ۱4 )%( حد خميری 

۳7/1  (g/cm
3
9/1۳ حداکثر وزن مخصوص خشک (  دامنه خميری)%( 

80/11  CEC (cmol/kg-soil) CL طبقه بندی خاک 

71 SSA (m
2
/g) 95/۱ های جامدچگالی دانه   

 

 

تغييرات  برهای فلز قليائی و فلز سنگين یندهآالغلظت ارزیابی تأثير به منظور 

 تا  ۱های درمعرض غلظتهای خاک نمونه ،های رسی مورد مطالعهنمونه حدود اتربرگ

cmol/kg-soil۱33 الکتروليت -سوسپانسيون خاک .داده شدندقرار ی ذکر شده هااز آالینده

و در غلظت  1113ت در نسب های زیاد آالینده در بنتونيتدر کائولينيت و در غلظت

ليتری  5/1  این نمونه ها در بطری های تهيه شد. 1143 در نسبت های کم آالینده

های خشک شدند. به منظور تهيه نمونهخانه گرمو پس از همگن سازی در آماده شد 

های و در کيسهشد با آب مقطر مرطوب همگن برای تعيين حدود اتربرگ، خاک خشک 

) آزمایش های حدود اتربرگ  طبق استاندارد .نگهداری شدساعت  ۳4به مدت نایلونی 

ASTM , D4318-10)]4[ بر خاک و از روش تر به خشک جام کاساگراندهبا استفاده از و

 آلوده صورت گرفت.

 

 بحث و بررسی .0

 
های نمونهخصوصيات خميری های فلز سنگين و قليایی بر به منظور تعيين اثر آالینده

بر خاک آلوده صورت گرفت.  اتربرگ های حدود موریلونيت و کائولينيت، آزمایشمونت

 یوحاهای بنتونيت نمونهبر تغييرات حد روانی و دامنه خميری را  ۱و  1 هایشکل

حد  های دو ظرفيتیدهد. با افزایش غلظت آالیندههای مختلف آالینده نشان میغلظت

های اوليه زیاد بوده شيب تغييرات در غلظت است.هروانی و نشانه خميری کاهش داشت

به عنوان نمونه است. ميزان این تغييرات کاسته شدهو با افزایش غلظت آالینده از 

حدروانی به ميزان  ،مسدر محلول نيترات cmol/kg-soil ۱33  تا 3  از با افزایش غلظت

و  ۱3تا  3هش از غلظت کااز این  % 44 حدود  است.کاهش داشتهميزان اوليه  %  9۳

بر  همچنين است.رخ داده cmol/kg-soil ۱33تا  43نيز در محدوده غلظت  کاهش %  15

های های مورد مطالعه از آالیندهدر محدوده غلظت ۱اساس نتایج ارائه شده در شکل 

 ۱3 تا غلظت  کاهشاز این %  41، که است% کاهش داشته 94نشانه خميری فوق، 

cmol/kg-soil این کاهش ناشی از جایگزین شدن  بنتونيت، در نمونهاست. رخ داده

  باشد.ظرفيتی میهای دوظرفيتی به جای کاتيون تککاتيون

با افزایش در نمونه بنتونيت ، ۱و  1های بر اساس نتایج ارائه شده در شکلهمچنين 

-کاهش می بخشی از بار منفی رس خنثی شده و ميزان جذب آب در رس ،هاغلظت کاتيون

%  19افزایش  ،های کمدر غلظت ،Naظرفيتی اتيون تکنمونه بنتونيت حاوی کیابد. در 

این افزایش ناشی از جایگزینی  است.مشاهده شده% نشانه خميری  1۳و حد روانی 

غلظت با افزایش ميزان  در ادامه ظرفيتی با کاتيون دوظرفيتی است. کاتيون تک

درصدی حد  4۱درصدی حد روانی و  4۳کاهش  ،cmol/kg-soil  43 تا 5ظرفيتی از کاتيون تک

حدروانی و  cmol/kg-soil ۱33  است که تا غلظتاین در حالی است.خميری مشاهده شده

نسبت به نمونه بدون آالینده کاهش نشان   %  66% و  99نشانه خميری به ترتيب 

 است.داده

-های حدود اتربرگ، ضخامت الیهبه منظور تجزیه و تحليل نتایج حاصل از آزمایش
بر است. ترسيم شده 0چپمن محاسبه و در نمودار -دوگانه بر اساس رابطه تئوریک گوی

کاتيون تک  غلظت شود که با افزایشمشاهده می 0اساس نتایج ارائه شده در شکل 

تغييرات ضخامت الیه دوگانه  یابد.هش میضخامت الیه دوگانه کا، ظرفيتی و دوظرفيتی

های کم فلز تک ظرفيتی و دو ظرفيتی دارای شيب زیادی بوده و با افزایش غلظت در

-در کاتيون تک ۱33به  3با افزایش غلظت از است. شدهغلظت از ميزان شيب کاسته 
 % کاهش تا غلظت 96است، که درصد کاهش ضخامت الیه دوگانه مشاهده شده ۳3ظرفيتی،

cmol/kg-soil  43 کاهش ميزان جذب آب در الیه دوگانه علت غييرات، این تاست. رخ داده

شود که همينطور مشاهده می کند.و کاهش در خصوصيات خميری خاک را به خوبی بيان می

 در خاک فلز دوظرفيتیحضور در مقایسه با  (Na)ظرفيتی ضخامت الیه دوگانه در فلز تک

(Zn ,Cu ,Ca) رگ نيز بيانگر این موضوع حدود اترب است.های یکسان بيشتر بودهدر غلظت

های دوظرفيتی بيشتر است که ميزان جذب آب در آالینده تک ظرقيتی نسبت به آالینده
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کاهش حدود فوق فلز سدیم،کمتر از حضور بوده و کاهش حد روانی و نشانه خميری در 

 باشد.های استفاده شده در این تحقيق میسایر آالیندهدر حضور 
 

 

 
بنتونیتنمونهوانیباغلظتهایمختلففلزاتدرتغییراتحدر-1شکل  

 

 

 
 

 
بنتونیتنمونهباغلظتهایمختلففلزاتدردامنهخمیریتغییرات-2شکل  
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ظرفیتیومحاسبهتئوریکتغییراتضخامتالیهدوگانهبرحسبافزایشغلظتفلزیک-3شکل

  ییتدوظرف



در  نه خميری کائولينيتی و دامتغييرات حد روان ،6 و 8 هایدر شکل

های فلز سنگين و قليایی نشان داده آالینده cmol/kg-soil 73تا  3های غلظت

با افزایش غلظت های فوق، بر اساس نتایج ارائه شده در شکل است.شده

%  ۱3،حدروانی به ميزان   cmol/kg-soil  43تا ۱های دو ظرفيتی از آالینده

تغييرات حدود اتربرگ در کائولينيت  که شوداست. مشاهده میکاهش داشته

-ميزان جذب آب این کانی به ميزان کمتری نسبت به کانی مونتکم بوده و 
این موضوع بيانگر  ای است.حفرهموریلونيت وابسته به نوع کاتيون آب

غيير مشخصات الکتروليت در بت به تحساسيت کمتر کانی کائولينيت نس

غيير بت به تموجود در بنتونيت نس موریلونيتمقایسه با کانی مونت

های غير رسی موجود در نمونه نيز دیگر کانی باشد.مشخصات الکتروليت می

 ].9[باشنددر روند این  تغييرات موثر می
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نمونه در  خميریحد روانی و نشانه  ،با افزایش غلظت فلزات سنگين و قليایی .1

زیاد  ،های کمشيب تغييرات حدود اتربرگ در غلظت کند.کاهش پيدا میبنتونيت 

 است.غلظت از ميزان شيب کاسته شدهبوده و با افزایش 

ظرفيتی سدیم کمتر از فلز تکحضور در ونيت تنمونه بنکاهش حدود اتربرگ  .۱

روی و مس  های دوظرفيتی کلسيم،فلزميزان کاهش حدود اتربرگ آن در حضور 

چگونگی تغييرات حد روانی رسد ظرفيت فلز عامل مهمی در باشد. به نظر میمی

سنگين یا قليایی ه و این مقادیر مستقل از نوع فلز، خميری بودو نشانه

  .شدبامیبودن آن 

تغييرات حدود تفسير علت توجيه مناسبی برای  ،تغييرات ضخامت الیه دوگانه .0

و  روند کاهش ضخامت الیه دوگانه باشد.می بنتونيتروانی و دامنه خميری 

 روند مشابهی است.  ظرفيتی و دوظرفيتی،در فلزات تک تغييرات حدود خميری

ولينيت از مقادیر حد ئنمونه کادر سنگين و قليائی با افزایش غلظت فلزات  .4

مقادیر حدود اتربرگ شيب تغييرات در  است.روانی و نشانه خميری کاسته شده

 است.بودهآلوده به سدیم این تغييرات کمتر نمونه م بوده و در کائولينيت ک
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