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   119 ات:صفح تعداد                    14/11/1396 دفاع: تاریخ             فنی و مهندسی :دانشکده 

  :چکیده       

تواند باعث نشت آن و آلودگی خاك شود. همچنین آلودگی با نفت برداري نفت خام میاکتشاف، استخراج و بهره        

ي آسیب آوري ضعیف ضایعات، نشت از خط لولهتواند ناشی از نشت از مخزن، نشت در حین حمل ونقل، جمعخام می

سی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك خواهد شد، لذا برر. آلودگی به نفت خام باعث تغییراتی در ویژگیدیده و ... باشد

 هاي ژئوتکنیکی خاك آلوده به نفت خام براي استفاده در اهداف مهندسی داراي اهمیت است. در این پژوهشویژگی

هاي آزمایشگاهی انجام دار تستبه منظور بررسی تأثیر نفت خام سبک بر پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك رسی ماسه

ماسه و %25کائولینیت+ %75ماسه، %10کائولینیت+ %90(شده است، که درآن سه مخلوط مختلف کائولینیت+ ماسه 

درصد وزنی خشک  16و  12، 8، 4  ماسه)  پس از مخلوط شدن با نفت خام سبک به مقدار %40کائولینیت+60%

هاي حدود اتربرگ، تراکم استاندارد، برش مستقیم و مقاومت آوري به مدت یک هفته، تحت آزمایشخاك و عمل

ي خاك آلوده و غیرآلوده و بررسی تأثیر آلودگی، این آزمایشات . به منظور مقایسهنداهگرفت فشاري تک محوره قرار

هاي ند. نتایج این آزمایشات نشان دادند که با افزایش درصد ماسه در خاكاههاي خاك تمیز هم انجام شدروي نمونه

یابند، تک محوري کاهش می حد روانی، حدخمیري، رطوبت بهینه، ضریب چسبندگی و مقاومت فشاريتمیز، 

یابند. نتایج این آزمایشات بر درحالی که حداکثر وزن واحد حجم خشک خاك و زاویه اصطکاك داخلی افزایش می

ها حدخمیري، هاي آلوده نشانگر اي بودند که با افزایش درصد نفت خام موجود در نمونههاي خاكروي نمونه

ماسه و زاویه اصطکاك داخلی  %40، ضریب چسبندگی خاك حاوي حدروانی، حداکثر وزن واحد حجم خشک خاك

و  10هاي حاوي یابند. همچنین رطوبت بهینه، ضریب چسبندگی نمونهماسه افزایش می %25و  10هاي حاوي نمونه

- ي نمونهدرصد ماسه و مقاومت فشاري تک محوري همه 40هاي حاوي درصد ماسه، زاویه اصطکاك داخلی نمونه 25

  یابند.ش میها کاه

  

  هاي ژئوتکنیکیي آلی، نفت خام سبک، خاك آلوده، ویژگیدار، آالیندهخاك رسی ماسه: هاواژه کلید
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Bookmark not defined.  
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  10  ............................................................ ................................ ................................   )2004 ،يرد و شارما( خاك توده: 1-2شکل

  12  ............................................................   ).1993 ، چلیم( گریکدی به نسبت یرس ذرات يریقرارگ متداول حاالت: 2-2 شکل

  13  ........................................ ................................ ................................ ................................   )1998 هوم،( رس ساختار: 3-2شکل

  14  ................................................ ................................ ................................   )1998 هوم،( تینیکائول يهاورقه شیآرا: 4-2شکل
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 Error! Bookmark not)2004 ،يرد و شارما( اشباع، خاك)ب( راشباع،یغ خاك)الف( درNAPL فاز: 11-2شکل

defined.  

 Routh et al , 1971(Error! Bookmark not( دروکربنیه یکوواالنس وندیپ از ییهامثال: 12-2شکل

defined.  

 Error! Bookmark)1995 اسرا، و وغلویبا( شده یزهکش یداخل اصطکاك هیزاو بر زدانهیر درصد اثر:  13-2 شکل

not defined.  

 !Error).2013 همکاران، و يخسرو( نفت با یآلودگ در نییپا تهیسیپالست با رس خاك اتربرگ حدود: 14-2شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not)2007 همکاران، و انیچخامه( شده يبنددانه بد ماسه تراکم یمنحن:  15-2 شکل

defined.  
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defined.  

)2007 همکاران، و انیچخامه(  نییپا تهیسیپالست با رس خاك محوره تک يفشار برمقاومت نفت ریتأث: 18-2 شکل
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)2007 همکاران، و انیچخامه(  نییپا تهیسیپالست با يال خاك محوره تک يفشار برمقاومت نفت ریتأث: 19-2 شکل

   ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  
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Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark)2015 همکاران، و یناصح( یرس يهانمونه کرنش -تنش یمنحن بر لیگازوئ ریتأث: 21-2 شکل
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not defined.  

 !Error)2007 همکاران، و انیچخامه( خاك يهانمونه یبرش مقاومت يپارامترها بر خام نفت ریتأث:23-2 شکل

Bookmark not defined.  

).2016 همکاران و يمحمد( مختلف خاك نوع دو نفت درصد در رییتغ با یداخل اصطکاك هیزاو راتییتغ: 24-2شکل

   ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  
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 !Error).2016 همکاران، و يمحمد( مختلف خاك نوع دو نفت درصد در رییتغ با یچسبندگ راتییتغ: 25-2شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ استفاده مورد ماسه يبنددانه یمنحن: 1-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   )2011( جهان خام نفت ریذخا و دیتول: 2-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   خام نفت و خاك يهانمونه اختالط: 3-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   هانمونه ينگهدار: 4-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   يآورعمل يبرا هانمونه يبندبسته: 5-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   یروان حد شیآزما زاتیتجه -6-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  پژوهش نیا در استفاده مورد میمستق برش دستگاه: 7-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   میمستق برش شیآزما از بعد خاك يهانمونه: 8-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..  يمحور تک يفشار مقارمت شیآزما انجام از قبل خاك ينمونه: 9-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  يمحور تک يفشار مقارمت شیآزما انجام از بعد خاك ينمونه: 10-3 شکل

 !Errorخام نفت و ماسه درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول يهامخلوط در خام نفت ریتبخ درصد:  1-4شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkآنها يماسه درصد در رییتغ با ماسه - تینیکائول مخلوط يهانمونه یروان حد راتییتغ: 2-4 شکل

not defined.  

 !Errorآنها خام نفت درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول يهامخلوط يهانمونه یروان حد راتییتغ: 3-4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notیحدروان شیآزما در نفت %16+ ماسه%40+ تینیکائول%60 يازنمونه نفت خروج: 4-4شکل

defined.  

 Error! Bookmarkهاآن يماسه درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول مخلوط يهانمونه يریخم حد راتییتغ: 5-4شکل

not defined.  

 !Errorهاآن خام نفت درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول يهامخلوط يهانمونه يریخم حد راتییتغ: 6-4شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkهاآن يماسه درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول مخلوط يهانمونه يریخم حد راتییتغ: 7-4شکل

not defined.  
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 !Errorهاآن خام نفت درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول يمخلوطها يهانمونه يریخم شاخص راتییتغ: 8-4شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notماسه مختلف يدرصدها با ماسه -تینیکائول مخلوط يهانمونه تراکم یمنحن: 9-4شکل

defined.  

 Error! Bookmarkخام نفت مختلف يدرصدها با ماسه -تینیکائول مخلوط يهانمونه تراکم یمنحن: 10-4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkخام نفت مختلف يدرصدها با ماسه%25+ تینیکائول%75 مخلوط  تراکم یمنحن: 11-4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkخام نفت مختلف يدرصدها با ماسه%40+ تینیکائول%60 مخلوط تراکم یمنحن: 12-4 شکل

not defined.  

 !Errorماسه -تینیکائول مخلوط در ماسه درصد در رییتغ با یداخل اصطکاك هیزاو راتییتغ یمنحن:13-4شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkماسه -تینیکائول مخلوط در ماسه درصد در رییتغ با یچسبندگ بیضر راتییتغ یمنحن: 14-4شکل

not defined.  

 !Errorماسه -تینیکائول مخلوط در خام نفت درصد در رییتغ با یچسبندگ بیضر راتییتغ یمنحن: 15-4شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorماسه -تینیکائول مخلوط در خام نفت درصد در رییتغ با یداخل اصطکاك يهیزاو راتییتغ یمنحن: 16-4شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorماسه درصد در رییتغ با ماسه -تینیکائول مخلوط يهانمونه محوره تک يفشار مقاومت راتییتغ: 17 -4 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ماسه%10+تینیکائول%90 مخلوط کرنش تنش یمنحن: 18-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ماسه%25+تینیکائول%75 مخلوط کرنش تنش یمنحن: 19-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ماسه%25+تینیکائول%75 مخلوط کرنش تنش یمنحن: 20-4شکل

 !Errorماسه -تینیکائول يهامخلوط محوره تک يفشار مقاومت بر خام نفت مختلف يدرصدها ریتأث: 21 -4شکل

Bookmark not defined.  

 يهانمونه يبرا SEM يلهیوس به برابر20000 زوم با خاك بافت از شده يبردارنمونه ریتصو:  22-4شکل

 !Errorخام نفت%16+ماسه%10+نتیکائول%90: ب ؛)یآلودگ بدون( نهیبه رطوبت+ماسه%10+تینیکائول%90:الف

Bookmark not defined.  
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 يهانمونه يبرا SEM يلهیوس به برابر20000 زوم با خاك بافت از شده يبردارنمونه ریتصو: 23-4 شکل

 !Errorخام نفت%16+ماسه%25+نتیکائول%75: ب ؛)یآلودگ بدون( نهیبه رطوبت+ ماسه%25+تینیکائول%75:الف

Bookmark not defined.  

 يهانمونه يبرا SEM يلهیوس به برابر20000 زوم با خاك بافت از شده يبردارنمونه ریتصو: 23-4 شکل

 !Errorخام نفت%16+ماسه%40+نتیکائول%60: ب ؛)یآلودگ بدون( نهیبه رطوبت+ماسه%40+تینیکائول%60:الف

Bookmark not defined.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هافهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

 XRF(Error! Bookmark جینتا(%) (پژوهش نیا در شده استفاده تینیکائول خاك ییایمیش زیآنال -1-3جدول

not defined.  

 XRD(Error! Bookmark not جینتا( پژوهش نیا در شده استفاده تینیکائول خاك ینرالیزمیآنال -2-3 جدول

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined............................  زئوس سوپر تینیکائول یکیژئوتکن مشخصات -3-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  پژوهش نیا در استفاده مورد ياتاوا ماسه یکیژئوتکن مشخصات-4-3جدول

  .Error! Bookmark not defined...........  ماسه%10+تینیکائول%90 مخلوط یکیژئوتکن مشخصات -5-3جدول

  .Error! Bookmark not defined...........  ماسه%25+تینیکائول%75 مخلوط یکیژئوتکن مشخصات -6-3جدول

  .Error! Bookmark not defined.............  ماسه%40+تینیکائول%60 مخلوط یکیژئوتکن مشخصات 7-3جدول

  .Error! Bookmark not defined...... ................................ ................................   خام نفت مشخصات-8-3 جدول

 !Errorخام نفت درصد در رییتغ با ماسه،%10+تینیکائول%90 مخلوط در خام نفت ریتبخ درصد 1-4جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkنفت درصد در رییتغ با ماسه،%25+تینیکائول%75 مخلوط در خام نفت ریتبخ درصد 2-4جدول

not defined.  

 Error! Bookmarkنفت درصد در رییتغ با ماسه،%40+تینیکائول%60 مخلوط در خام نفت ریتبخ درصد 3-4جدول

not defined.  

 Error! Bookmarkماسه -تینیکائول مخلوط در ماسه مقدار و نفت درصد در رییتغ با یروان حد راتییتغ 4-4جدول

not defined.  

 Error! Bookmarkماسه -تینیکائول مخلوط در ماسه مقدار و نفت درصد در رییتغ با يریخم حد راتییتغ3-4جدول

not defined.  

 Error! Bookmark notخام نفت و ماسه درصد در رییتغ با محوره تک يفشار مقاومت شیآزما جینتا 4-4جدول

defined.  
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   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

NAPL مخففliquid Non-aqueos phase  =غیرآبی مایع فاز  

C کربن  

H هیدروژن  

PL  مخففplastic limitحدخمیري =  

LL  مخففliquid limit حدروانی =  

PI  مخففplastic index شاخص خمیري =  

CL رس با پالستیسیته پایین  

CH رس با پالستیسیته باال  

SP بندي شدهي بددانهماسه  

SM داري اليماسه  

Kao کائولینیت  

dγ چگالی خشک خاك  

ω% درصد رطوبت  

C ضریب چسبندگی  

φ ي اصطکاك داخلیزاویه  

Ww وزن خاك مرطوب  

Ws وزن خاك خشک  

Wt ي مرطوبوزن خاك آلوده  

Wd ي خشکوزن خاك آلوده  

N درصدنفت تبخیر شده از خاك  

M مانده در خاكدرصد نفت باقی  

SEM  مخففscanning electron microscopy   

XRD  مخففx-ray diffractionي ایکساشعه= پراش  

XRF  مخففx-ray fluorescence =اشعه ایکس نسفلورا  

API 
= انستیتو نفت american petroleum instituteمخفف 

  آمریکا

RVP  مخففReid Vapor Pressure فشار بخار راید =  

Kin vis  مخففkinematic viscosity= گرانروي سینماتیکی  
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  کلیات پژوهش
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  مقدمه  -1-1 

هاي زند. در اثر فعالیتکوتاه مدت خود به طبیعت آسیب می انسان براي دست یافتن به اهداف 

هاي آب زیرزمینی، سفره شود. آلوده شدن زمین عالوه برهوا و آب بلکه خاك نیز آلوده می بشر نه تنها

آلودگی خاك باعث ایجاد تغییراتی در ویژگی  هاي روي خاك نیز مضر است.ها و سازهبراي ساختمان

تواند ري در مشخصات مهندسی الیه خاك میهاي فیزیکی و شیمیایی خاك خواهد شد که هر تغیی

چیان و همکاران، (خامه ها شودپی سازه باربري و افزایش نشست کلی و نسبیمنجر به کاهش ظرفیت 

اي قرار گیرند شکست سازه عملکردي یا هايها تحت شکستدر نتیجه ممکن است سازه ).2007

آلودگی خاك باعث  نشت آالینده باعث آلودگی آب و خاك شده و همچنین). 2007(رحمان و همکاران 

ربري و تواند متعاقب آن پایداري شیب، ظرفیت باو می شوددر خصوصیات ژئومکانیکی آن می ایجاد تغییر

  ).2012ن، غیره را دستخوش تغییر کند (کرمانی و همکارا

  شوند:بندي میها در خاك در دو گروه دستهترین آالیندهرایج

  )و غیره).Cd)،کادمیم(Cu)، مس(pb(سرب( آلی مانند فلزات سنگین) مواد غیر1 

  هاي نفتی، اتانول و غیره.هاي حلقوي آروماتیک ، هیدروکربنمواد آلی مانند هیدروکربن )2

از  است که یکی شکالت فراوانی را به همراه داشتههمواره م، انتشار مواد شیمیایی در اطراف

باشدکه این تاثیر در دگاري این مواد در محیط اطراف میهاي آلی مانها در خصوص آلودگیمهمترین آن

 بسیاري شده کند. این ماندگاري مواد باعث ایجاد مشکالت آتیرد مواد نفتی بیشتر نمود پیدا میمو

  است.

هاي ذاتی خود با جذب مواد نفتی وارد شده به زمین و به اصطالح به دام دلیل ویژگیمواد رسی به 

 و یاه بارش سنگینی در منطقه صورت گیرد و زمانی ک شوندن آنها باعث نگهداشت این مواد میانداخت

و شود ارد چرخه ي آب زیرزمینی منطقه میو وده ، مواد نفتی از رس جدا شسطح آب زیرزمینی باال آید
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شد، تجمع مواد نفتی نیز هر چه تجمع مواد رسی بیشتر با دهد.اره آلودگی اثرات خود را نشان میدوب

 2007چیان و همکاران، رسد (خامهاف لنزهاي رسی به اوج خود میشود که این تجمع در اطربیشتر می

 ).1389لنگرودي و همکاران، نشینو خوش

   

 هئلبیان مس -1-2 

تولید انرژي، سوخت، ایجاد شغل و به عنوان منبعی براي مواد اولیه در صنایع نفت خام از نظر 

-ي هر کشور است. اکتشاف، استخراج و بهرهپتروشیمی، داراي اهمیت اقتصادي قابل توجهی در توسعه

تواند تواند باعث نشت آن و آلودگی خاك شود. همچنین آلودگی با نفت خام میبرداري نفت خام می

ي آسیب آوري ضعیف ضایعات، نشت از خط لولهشت از مخزن، نشت در حین حمل ونقل، جمعناشی از ن

  )2007چیان و همکاران دیده و ... باشد.(خامه

نشت نفت خام در موارد بسیار به صورت تصادفی است، ولی در بعضی مواقع مانند آنچه در جنگ 

 1990از آگوست سال  ،طبق گزارشاتاست.  رخ داد، نشت نفت عمدي بوده 1991خلیج فارس در سال 

فارس و کویر کویت  لیتر نفت خام به طور عمدي در خلیج000/000/100/1حدود  1991تا فوریه سال 

سند و الو  2004(تاجیک،  است، که بزرگترین نشت نفت خام در تاریخ بوده است.ریخته شده 

پاکسازي و احیاي منطقه  ،وظیفه اصلیشود، که نشت نفت منجربه آلودگی خاك می .)1995، 1همکاران

وشوي ي بیولوژیکی، روش جذب، روش شستهاك، روشهاي پاکسازي خاآلوده است. از جمله روش

  .)2007چیان و همکاران،(خامه استخراج خال و جداسازي با سانتریفیوژ و... استخاك، 

 ،2و همکارانهاي خاك بستگی دارد (فاین ویژگی ترکیب شیمیایی آالینده و، به میزان آلودگی

هاي ژئوتکنیکی ورفتاري خاك ي موارد، پاکسازي خاك نیازمند اطالعاتی درمورد ویژگی). در همه1997

شود، تعیین تاثیر آن نشت نفت باعث آلودگی خاك و محیط اطراف میاست. همچنین زمانی که  آلوده

   هاي موجود ضروري است.برروي سازه

                                                
1- Al-Sand at el 
2- Fine at el 
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    هاي پژوهشسوال -1-3

   

دار با حضور درصدهاي مختلف نفت خام چگونه تغییر پارامترهاي تراکمی خاك رس ماسه -1

 خواهد کرد؟

رسی  وجود درصدهاي مختلف نفت خام چه تاثیري در چسبندگی و زاویه اصطکاك خاك -2

  خواهد داشت؟ دارماسه

ور درصدهاي                                                                             دار در حضمحوري خاك کائولینیت ماسهتغییرات مقاومت فشاري تک -3

 مختلف نفت خام چگونه خواهد بود؟   

       آیا حضور نفت خام بر حدود اتربرگ خاك تاثیر خواهد داشت؟ -4

          

  هاي پژوهشفرضیه - 4- 1 

آلی یا معدنی درون توده خاك موجب تغییر ي نشت آالیندهدر این پژوهش فرض براین است که 

شود. از سوي دیگر نتایج مطالعات پیشین مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیستم مایع منفذي خاك می

ي آن است که تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مایع منفذي در خاك بسته به نوع دهندهنشان

ك، به میزان محسوسی بر مشخصات مهندسی ساختار خا هاي رسی وي خاكهاي تشکیل دهندهکانی

هاي ژئوتکنیکی وژئوتکنیک پروژهدر  رسی هايخاك يي گستردهبا فرض استفاده خاك تاثیرگذار است.

اینکه  فرض بادر این پژوهش تأثیر نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن  ،محیطیزیست

هاي رس و دسترسی به منابع خاك رس خالص در طبیعت دشوار است، در این پژوهش از مخلوط خاك

 است.استفاده شده  ماسه
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  اهداف پژوهش - 1-5

هاي ژئوتکنیکی خاك کائولینیت در هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر ویژگی

   است، که نتایج حاصل با نتایج خاك بدون آالینده مقایسه خواهند شد. ترکیب با درصدهاي مختلف ماسه

چسبندگی،  پارامترهاي تراکمی، کی مدنظر در این پژوهش، حد خمیري، حد روانی، پارامترهاي ژئوتکنی

  است.ي مقاومت فشاري تک محورو  زاویه اصطکاك داخلی

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-6

 طیوارد مح یآلریو غ یآل يهایفراوان آلودگ ری، مقاددیتول ندیو فرآ يساز یامروزه در اثر صنعت

است که سالمت  یمعضل اساس کیخاك  یاست. آلودگ ها شدهخاك یشده و منجر به آلودگ ستیز

 يراب يجد يدیبه عنوان تهد یکند. آلودگیم دیرا تهد ینیرزمیو منابع آب ز ییغذا ستمی، سیعموم

  شود. یو سالمت بشر در نظر گرفته م ستیزطیمح

- طیسالمت بشر و مح يها براندهیآال دیشده و با توجه به تهد یمخرب جیمنجر به نتا نیزم یآلودگ

، خاك طیها به محندهیعمده عوامل ورود آال شود.یم انیدرك سرنوشت آنها در خاك نما تیاهم ست،یز

 يهابفاضال ،يشهر يها، پسابيکشاورز يهاتیفعال عات،یضا دیهمچون تول یانسان يهاتیفعال

  .)2000، 1(یانگ ها و منابع است، کارخانهياهسته ،یصنعت

 نیترياز جد یکیبه  لیتبد کینزد يهاها در سالخاك یو به طور کل ینیرزمیمنابع ز یآلودگ

و  ینفت يهاندهی، آالهاآلوده کننده نیا نیتراست. از مهم در سراسر جهان شده یطیمحستیمشکالت ز

منابع آب  اكبا نفوذ به خ ،انتقال ایو  يسازرهیاست که در اثر نشت و تراوش هنگام ذخ ییهاوردهآفر

و منابع آب  یسطحریز يهابه خاك باتیترک نیا يورود گسترده ییکند. توانایرا آلوده م ینیرزمیز

(حیدرپور،م،  است مهم کرده یبه موضوع لیها را تبدآن ریانتشار و تاث اتیخصوص یبررس ،ینیرزمیز

1392.(  

                                                
1- Yong,  
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  نامهساختار پایان -1-9

زیربخش  5 در   "کلیات پژوهش"فصل اول با عنوان است. فصل تنظیم شده  5در  نامهاین پایان

و اهمیت پژوهش در آن ها، ضرورت است؛ که مواردي همچون اهداف، سؤاالت، فرضیهتنظیم شده 

-ي برهمساختار و رفتار و نحوه  "مبانی نظري پژوهش"دوم با عنوان است. در فصل گنجانده شده 

بررسی مورد هاي پیشیین و همچنین مطالعات و پژوهشکار گرفته شده در این پژوهش کنش مواد  به

نامه از مواد مورد استفاده در این پایان "مواد و روش پژوهش"با عنوان . در فصل سوم استقرار گرفته 

روند  سازي نمونه،ي آمادهاست و همچنین نحوهلینیت، ماسه و نفت خام بررسی شده جمله خاك کائو

نتایج و "است. در فصل چهارم که با عنوان ها مورد بحث قرار گرفته انجام آزمایشات و دالیل انجام آن

مودارها و بحث و بررسی نتایج مطالعات آزمایشگاهی از جمله ناست، مشخص شده  "پژوهش هايیافته

اي از نتایج کلی خالصه "گیريخالصه و نتیجه"است. در فصل پنجم با عنوان ها گنجانده شده روي آن

ي موضوعات پیشنهادي براي است. همچنین این فصل دربردارندهدست آمده در فصل چهار ارائه شده  به

  مطالعات آینده است.
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  مقدمه  -2-1

بگذارد، لذا درك  ریآن تأث اتیممکن است بر رفتار و خصوص ییایمیخاك توسط مواد ش یآلودگ

این فصل  خاك آلوده مهم است. یکیدرك خواص ژئوتکنراي خاك ب بیو ترک ییایمیش آالینده بیترک

واد ، تعامل خاك و مها، ساختار شیمیایی نفتهاي آن، هیدروکربندر رابطه با ساختار خاك رس، کانی

ها و تأثیرات کنش خاك و آالیندهبرهم شیمیایی است. همچنین مطالعات پیشین در رابطه با چگونگی

    است.بررسی شدهها آن

  

  ساختار خاك- 2-2

شود که خاك استفاده ژئوتکنیکی خاك عمدتا وابسته بر رفتار مکانیکی خاك است و فرض می

آلودگی خاك ممکن است باعث تغییراتی در ترکیب این مایع و گاز است.  اي شامل سه فاز جامد،ماده

). همچنین کاربرد مواد شیمیایی ممکن است خواص ژئوتکنیکی اصلی 2004  ،1فازها شود (شارما و ردي

هاي ژئوتکنیکی، مانند کج شدن مخازن ). مواردي از شکست2006خاك را تغییر دهد (پارك و همکاران، 

به علت تغییرات خواص خاك وجود دارد (سیواپولیا و هاي صنعتی، ي و خزش خاك زیر سازهسازذخیره

، مقاومت پذیري، انقباض، تورمهاي خاك، از جمله نفوذپذیري، تراکم). رفتار و ویژگی2005، 2مانجو

فاز جامد  ،ها). در کل خاك2004کنش سه فاز خاك هستند (شارما و ردي، برشی و غیره وابسته به برهم

یع و گازي دهد، که منافذ خالی محصور شده در داخل این بدنه شامل فاز ماشکیل میي خاك را تبدنه

  .)1- 2(شکل باشدمی

                                                
1 -Sharma and Reddy 
2-Sivapullaiah and Manju  
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ي اشباع محدود شود که باعث کاهش ي منافذ و درجهتواند توسط اندازهجریان آب منفذي می

). حضور مواد شیمیایی غیر از آب در 2002 ،1شود (سیمونز و همکاراننفوذپذیري به ویژه در رس می

  . )2004 فضاي خالی، ممکن است بر خواص و رفتار خاك تاثیر بگذارد (شارما و ردي،

در مهندسی ژئوتکنیک فاز جامد خاك، با توجه به اندازه ذرات به عنوان تخته سنگ، شن، ماسه، 

هاي کانی)، 2004ارما و ردي (هاي ششود. طبق پژوهشبندي میسیلت، رس و ذرات کلوئیدي طبقه

ها است. رفتار خاك خاك رس یکی از سیلیکات و هاي موجود در خاك هستندرین کانیتسیلیکاتی شایع

شیمیایی ذرات رس و ساختار شیمیایی سیال منفذي قرار  -به شدت تحت تاثیر اندرکنش فیزیکی رس

سیال منفذي حساس هستند (باربور و ها به تغییرات غلظت الکترولیت هاي این خاكدارد و ویژگی

  ).1993، 2یانگ

اندرکنش  شناختی،هاي رسی تحت تاثیر ترکیب کانیخاك ،هاي ژئوتکنیکیعالوه بر این ویژگی

 ساختار شیمیایی سیال منفذي و ساختار خاك قرار شیمیایی ذرات رس، نیروهاي بین ذرات،-فیزیکی

بین خاك و مواد آلی، با ایجاد اثرات جانبی بر روي ها کنشها و برهماز واکنش دارند. بسیاري

، 3گیرد (میشل و سوگا، هدایت هیدرولیکی و مقاومت صورت میپذیري، انقباض، تراکمپالستیسیته

هاي آلی ي مولکول). مواد آلی با جذب شدن بر روي سطح ذرات از طریق تبادل یونی و جاذبه2005

هاي ندروالسی، با خاك رس تعامل دارند، مانند ورود مولکولبزرگ به سطح خاك از طریق نیروهاي وا

  ).2005،  هاي سیلیکات (میشل و سوگاآلی بین الیه

  

                                                
1- Simons et al 
2 -Barbour and Yong 
3 -Mitchell and soga 
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  )2004خاك (شارما و ردي،  توده: 1-2شکل

    

  ساختار رس -2-3

هایی که میایی تدریجی سنگهاي طوالنی توسط هوازدگی شیهاي رس معموال در طول دورهکانی

هاي رقیق شده هستند، تشکیل ها و غلظت پایین کربنیک اسید و سایر حاللسیلیکاتحاوي معموال 

 اي و دریایی تشکیل شوند.هاي قارههمچنین ممکن است در اثر هوازدگی فیزیکی در محیط شوند.می

ق متر تشکیل شده و داراي رفتار کریستالی بوده و شبیه ورمیکرو2هایی با قطر کمتر از ذرات رس از دانه

در مقایسه با  و ي بزرگ در واحد حجم هستندداراي سطح ویژه همچنین. )1،2006هستند (اسمیت

نوع هاي رسی شامل دو ساختار اتمی کانیبه طور کلی  اي دارند.اي ساختار پیچیدههاي دانهخاك

هاي هشت شوند. ورقههی نامیده میوجهی و چهاروجهاي هشتکه ورقه هستندواحدهاي ساختمانی 

هاي آلومینیوم، آهن و ، که در میان آنها اتمهستندهاي اکسیژن و هیدروکسید وجهی متشکل از گروه

ترکیبات  ).1992د (یانگ و همکاران، ندهوجهی به آن میمنیزیم وجود داشته و نوعی آرایش هشت

دهند. جامد را تشکیل میشود، که ساختار بلوري تعیین میها توجه به نوع و ترتیب اتم هاي رس باکانی

  تواند حاوي مواد آلی یا نمک محلول در آب باشد.  خاك رس همچنین می

                                                
1 -Smith 
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یکدیگر  ذرات رسـی در کنـار يهـا تـابعی از نحـوه قرارگیـراز آنجا که خصوصیات مهندسی رس

 میچل طوریکـهه ب نحوه آرایش ذرات از گذشته مطـرح بـوده اسـت ي، ایده بررسی ریزساختارهستند

  ):1993میچل،(صورت زیر تبیین کردرایج ذرات رسی را به ي) برخی ساختارها1993(

 كبـوده و اشترا يذرات نسبت به هم مـواز يدر این حالت نحوه قرارگیر(واگرا):  حالت پراکنده- 1

سیار زیاد دافعـه ب يبه دلیل نیـرو يقرارگیر بین آنها برقرار نیست. احتماالً وقوع این نحوه 1وجه به وجه

 .بین ذرات در شرایط غلظت کم الکترولیت خواهد بود

 يوجه به وجه برقرار شده و دلیل وقـوع آن، کـاهش نیرو كدر این حالت اشترا :2ايحالت توده- 2

-و وجود محیطی با غلظت نمک زیاد است. حالت دیگر وقوع این پدیده زمـانی اسـت کـه کاتیون دافعه

 .باال (دو یا سه ظرفیتی) در ساختار خاك رس وجود داشته باشدهاي تبادلی با ظرفیت 

یا  3افتد که بین ذرات رسی اشتراك گوشه به گوشهالت زمانی اتفاق میحالت مجتمع: این ح- 3

ذرات است. حالت  هـاياز وجود بار مثبـت در لبـه یاشتراك ناش نیوجود داشته باشد که اگوشه به وجه 

 شودیم جادیخـاك  ا -آب سـتمیبـه س ـتیاز الکترول شتريیده شدن غلظت بافزو لیمجتمع اغلب به دل

 ريی. در ساختار مجتمع، مقاومت و نفوذپذشودمی هاذرات و جمع شدن آن دنیکه باعث به هم چسب

 ريیپذ و تراکم شـتریکمتر است که علت مقاومـت ب ريپذیتراکم یول شترینسبت به ساختار پراکنده ب

(پوش و  دهـدیذرات نسبت بـه هـم را نمـ ییذرات است که اجازه جابجا نیجاذبه ب رويیکمتر، ن

 ).1999، 4شامبورگ

افتد که ذرات رسی به دلیـل وجـود سـربار به این حالت زمانی اتفاق می: 5یافتهحالت جهت- 4

  .خواهد بود يیکدیگر به شکل مواز یکدیگر فشرده شوند. در این حالت قرارگیري سطوح رسی نسبت به

 

 

   

                                                
1- Face to Face 
2- Aggregate 
3- Edge to Edge 
4- Pusch and Schomburg 
5- oriented 



١٢ 
 

  

  ).1993حاالت متداول قرارگیري ذرات رسی نسبت به یکدیگر( میچل ،  :2- 2شکل 

 

(a) Dispersed and deflocculated, (b).Aggregated but deflocculated, (c) Edge-to-face flocculated 
but dispersed, (d) Edge-to-edge flocculated but dispersed, € Edge-to-face flocculated and aggregated, (f) 
Edge-to-edge flocculated and aggregated, (g) Edge-to-face and edge-to-edge flocculated and 
aggregated 

  

  هاي رسکانی-2-3-1

 3-2دهد، شکلهاي رسی مختلف را تشکیل میهاي مختلف ساختار سیلیکا و گیبسیت، کانیشکل

یک پیوند قوي  ).1998، 1(هوم دهدهاي سیلیکا و گیبسیت را نشان میاي مختلف ورقههجایگیري

ها وجود دارد، وجهی)، و بین ورقه(پیوند کوواالنسی) در داخل هر ورق (ساختار چهاروجهی و هشت

- ي نسبتا ضعیف (پیوند هیدروژنی و پیوند واندروالسی)، بین الیههمچنین ممکن است یک پیوند ثانویه

باعث  ،ها). این پیوند ضعیف بین الیه2005اي متوالی متشکل از دو یا سه ورق باشد (میشل و سوگا، ه

هاي رسی سطح کانیهاي فلزي و سطوح آلی به شگرفی در رس و همینطور جذب کاتیونایجاد شکاف 

                                                
1- Hoam  
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- مونتاصلی (کائولینیت،  ها موجب تشکیل سه کانی رسی ). آرایش خاص ورقه1992، 1شود (بلتمی

هاي کریستالی و ویژگی و بر اساس ساختار شود.موریلونیت و ایلیت) با خواص مهندسی متفاوت می

  .)2002، 2شود  (مورسیها اختصاص داده میخاك به یکی از این گروه ذرات ،مهندسی

  

  

  

  

  )1998ساختار رس (هوم، : 3-2شکل

  

  کائولینیت-2-3-1-1   

هاي ي سنگگی شیمیایی فلدسپات و تجزیهدي هوازوسیلهیک سیلیکات است که به  کائولینیت

به وجود  1:1است، که عبارت  1:1است. کائولینیت یک کانی سیلیکاتی آلومینیوم سیلیکات تشکیل شده 

  )4- 2و 3- 2وجهی) اشاره دارد. (شکل یک ورق سیلیکا (چهاروجهی) و یک ورق آلومینیوم (هشت

  

                                                
1 - Blatt 
2-Murthy 
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  )1998کائولینیت (هوم، هاي آرایش ورقه: 4-2شکل

  

وجهی تشکیل ي هشتهاي صفحههاي اکسیژن موجود درصفحات چهاروجهی با هیدروکسیلیون

  10O 4Si 4ALد. فرمول ساختمانی آننآورساختار محکم را به وجود می پیوند هیدروژنی داده و یک

8(OH) 2درصد سیلیکا (  54/46به لحاظ تئوریک داراي  وSiO  ،(5/39 آلومینیوم درصد اکسید 

) 3O2AL  1989اکسین، درصد آب است (دي 96/13) و.(  
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یز پذیري آن نکائولینیت با داشتن سطح مخصوص کم، داراي فعالیت و حساسیت کم بوده و تورم

در  واالناکیمیلی 15تا  1اندك ( 1کانی داراي ظرفیت تبادل کاتیونی). این 1992پایین است (فرنکل، 

کند، همچنین خمیر ایجاد میو  و با مقدار اندکی آب اشباع شدهگرم) است و به راحتی و با سرعت  100

به دلیل ساختار ساده و بدون بارالکتریکی خود، داراي ظرفیت جذب آب باالیی نیست، قدرت تبادل 

  ).0042، 2هورهاي کم نیست (الدو و بنکاتیونی ندارد و قادر به ایجاد سوسپانسیون در غلظت

  

  موریلونیتکانی مونت-2-3-1-2 

ي ي سیلیکا (چهاروجهی) و یک ورقهاست، یعنی شامل دو ورقه 2:1موریلونیت یک کانی مونت

  است.نشان داده شده 5-2و  3- 2وجهی) است که در شکل آلومینیوم (هشت

 و در هراست ي چهاروجهی قرار گرفته وجهی بین دو الیهموریلونیت یک الیه هشتدر مونت 

اي براي اتصال شکل وجود دارد، به طور آشکار نیروي ثانویههموجهی جانشینیي چهار و هشتدوالیه

ي متغییر سطح جاذب داخلی آن، آب ورودي در نتیجه، به علت فاصله ،صفحات به یکدیگر وجود ندارد

- این امر مونت شود وموریلونیت میبین این صفحات موجب تورمی چندین برابر حجم اصلی مونت

). به همین دلیل این 2004کند (شارما و ردي، موریلونیت را یک کانی مفید براي مقاصد مختلف می

در مقایسه با کائولینیت وابستگی بیشتري به آب دارد  و شودي بیشتر از آب میکانی باعث استفاده

  ).5- 2و 3-2(شکل 

  

  

 

 

 

 

                                                
1-Cation Exchange Capacity 
2- Lado and Ben-Hur 
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Abstract: 

   The exploration, exploitation and production of crude oil may cause oil spills which 

contaminate the soil. The crude oil contamination may result from leakage from storage 

tanks, spills and leak during transportation, poor waste collection and disposal facilities. 

Crude oil contamination will cause changes in physicochemical properties of soil. 

Therefore, it is important to investigate the geochemical properties of oil-contaminated 

soils for engineering and environmental purposes. In this reaserch, an extensive laboratory 

testing program was carried out to determine the effects of light crude oil contamination on 

geotechnical properties of sandy clay soil. In which Three different mixtures of kaolinit-

sand (90%kao+10% sand, 75%kao+25%sand and 60%kao+40%sand) after mixing with 

different percentage of light crude oil (0, 4, 8, 12 and 16% by weight of the dry soil 

samples) were stored for treatment and homogenization for one week. The testin include 

basic properties, Atterberg limits, compaction, direct shear and uniaxial  comprssion on 

clay and contaminated samples. The results indicated an increase in atterberg limits, 

maximum dry density,cohesion in mixture containing 40% sand and frictional angle in 

mixtures containing 10 and 25%  sand. Also results showed an decrease in optimum water 

content, cohesion in mixtures containing 10 and 25% sand, frictional angle in mixture 

containing 40% sand and uniaxial compression strength of all samples, as oil content 

increased.  
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