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 خالصه

به دلیل نفوذپذیری پایین خاک رس استفاده از آن در بسیاری از کارهای عمرانی  

مرسوم است.  از جمله موارد کاربرد خاک رس، استفاده از آن به عنوان پوشش در محل 

های دفن زباله است.  نقش اصلی خاک رس در این محل ها نفوذپذیری پایین آن و 

که  جلوگیری از خروج مواد حاصل از این زباله ها به محیط اطراف است.  از آنجایی

خاک رس در محل های دفن زباله در معرض دمای ناشی از این زباله ها قرار می گیرد، 

.  تغییر این خصوصیات در تغییراتی به وجود خواهد آمددر خصوصیات رفتاری آن 

اثر تغییرات  بررسی بیشتر ،این مقاله هدفعملکرد خاک رس تاثیر گذار است.  در 

رفتار گرمایی برروی خاکهای رسی می   دمایی بر روی خواص مهندسی خاک رس است.

ها شود.   تواند باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ساختار این نوع از خاک

با توجه به دمای تبخیر و همچنان که  با توجه به محدودیت ذخیره سازی آب حفره ای 

.  ذرات رس نسبت به یکدیگرمی شودتورق، پراکندگی و یا کلوخه شدگی  موجب گرماآب، 

با  از دست رفتن رطوبت الیه رس، ساختار خاک تغییر می کند.  این تغییر منجر به 

می شود.  اگرچه این ترک ها   که رطوبت از دست داده  ایجاد ترک ها در ناحیه ای

اندازه کوچکی داشته باشند ولی با تبدیل شدن به کانال های جریان  می توانند

 ،محل دفن زبالهالینر و پوشش با به وجود آمدن ترک در .  مشکالت جدی ایجاد می کنند

در  ، خارج شدن گازها از محل دفن زباله وزیر زمینی مکان نشت شیرابه به آب های ا

 .اشتنتیجه آلودگی های زیست محیطی وجود خواهد د
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نه تنها تغییرات دما بر روی خصوصیات مهندسی که در عملیات صحرایی حائز اهمیت است 

اثر می گذارد، بلکه همچنین مشخص شده است که کنترل دما در بسیاری از انواع 

ر خاک به عنوان نیز مورد نیاز است.  در نتیجه آگاهی از رفتاآزمایش های خاک 

مکانیزم های جریان       می تواند زمینه ای را برای مطالعه کنترل تابعی از دما، 

 و تغییر شکل در خصوصیات خاکها فراهم کند.

این یکی از مهم ترین اجزاء در طراحی زباله طراحی سیستم دفن                       

دفن به منظور محدود کردن نفوذ باران به محل دفن زباله،  سیستماین تم است.  سیس

 محدود نمودن نشت شیرابه به محیط و نشت گاز به اتمسفر طراحی شده است.  پوشش )
coverکه دفن زباله کامل می  ( مربوط به بخش باالی مدفن محل دفن زباله است که زمانی

( به بخش پایین مدفن دفن زباله مربوط می شود و linerشود، ساخته می شود.  الینر )

دو شامل الیه هایی از  پوشش و الینر هرقبل از قرارگیری زباله ها ساخته می شود.  

دمای حاصل از واکنش های شیمیایی زباله منجر خاک های مختلف و به ویژه رس هستند.  

می شود و در نتیجه خاک در محل الینر و پوشش  به تغییر در خصوصیات و رفتار

چنانچه الینر و پوشش قادر به تامین وظایف عملکردشان را تحت تاثیر قرار می دهد.  

   خود نباشند، مشکالت زیست محیطی خطرناکی به وجود خواهد آمد.

بسیاری از عوامل آب و هوایی و عملی بر دمای زباله اثر گذارند.                 

این عوامل به دو دسته تقسیم می شوند : حرارت تولید شده و حرارت انتقال یافته به 

محیط.  عواملی که بر تولید حرارت اثر گذارند عبارتند از : دسترسی به اکسیژن، 

ر مواد متشکله و نوع زباله.  دما، رطوبت، تراکم زباله، واکنش های شیمیایی د

عوامل موثر بر انتقال حرارت به محیط نیز شامل آب و هوا، خصوصیات حرارتی بخش 

زیرین، خصوصیات حرارتی زباله، نرخ قرار گیری زباله، تراوش آب و سیستم های نصب 

 هستند.  

ه را تحت شرایط معینی، حرارت تولید شده می تواند دمای توده زبال               

C تا 
°

C باال ببرد و در نتیجه دما در مجاورت محل دفن زباله نیز از  07
°

تجاوز می  07

.  شیرابه و تغییرات دما بر خصوصیات الینر رسی تاثیر چشم گیری دارند.  [1،2]کند 

بررسی اثر دما و شیرابه بر روی رفتار الینر رسی و الینر ژئوسنتتیک رسی در محل دفن 

 .  [3] ز اهمیت استزباله بسیار حائ

Lefebvre et al. (2000) and Houi et al. (1997)            بر روی محل دفن زباله در جنوب فرانسه

C مطالعاتی انجام داده اند.  دمای هسته مرکزی محل دفن زباله بین 
°

C تا  07
°

07 

اندازه گیری شده است.  اطالعی از زمانی از سال که اندازه گیری ها در آن انجام 

شده ارائه نشده است.  همچنین اطالعات کمی از محل سنسورها در محل دفن زباله گزارش 

C تا  30ساله  9نتایج تحقیق دیگری بیانگر آن است که دمای توده زباله شده است.  
°

 

 Cتا  30سال دما در حدود  0باله با سن بوده است، برای توده ز 07
°

است و برای  00

C تا 33سال این دما در حدود  3زباله با سن 
°

که  الوه در جاییبوده است.  به ع 07 

C  تا 0شیرابه در توده زباله چرخش داشته است، دما 
°

باالتر از حالت خشک بوده  27 

   (.Kumar 2007است )

کرنشی -حداقل می تواند از سه طریق بررفتار تنش این افزایش دما               

خاک اثر گذارد.  اول، موجب تغییر در خصوصیات مکانیکی خاک می شود، برای مثال 

مشاهده شده است که نفوذپذیری با دما کاهش می یابد.  دوم آنکه، بر پاسخ مکانیکی 

ای حجمی فشاری می تواند باعث به وجود آمدن کرنش هخاک اثر گذار است، افزایش دما 

یا انبساطی شده و فشار حفره ای اضافی نیز در شرایط زهکشی نشده تولید کند.  در 

آخر، ممکن است ساختار خاک را تغییر دهد و بر رفتار پالستیک آن اثر گذارد، سخت 

شوندگی و نرم شوندگی نیز در اثر تغییر دما، می تواند روی دهد.  همیشه تفکیک این 

بررسی اثر دما بر مرور و در این مقاله به   .[4]کان پذیر نیستسه اثر از هم ام

 پرداخته شده است.با جزئیات بیشتر رفتار خاک در محل دفن زباله 

 

 . مروری بر سوابق موضوع2

مطالعاتی به منظور بررسی اثر دما بر روی فشار پیش تحکیمی در خاک  2930در سال  

آزمایش ها بیانگر وابستگی حرارتی فشار پیش  نتایج رس توسط گری صورت گرفت.  
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 یی در محدودهآزمایش ها Tidfors and Sallforsنیز  2999.  در سال ه استدما بود بهتحکیمی 

به منظور بررسی اثر دما بر روی  نوع خاک رس 0در  درجه سانتیگراد 07تا  0 ییدما

ن است که با افزایش نتایج حاصل بیانگر آ  فشار پیش تحکیمی خاک رس انجام دادند.

دما فشار پیش تحکیمی کاهش یافته است و این کاهش در حد روانی های باال اثر بیشتری 

 (.2دارد )شکل 

آن است که در  بیانگر Campanella( 2909) تحقیقات انجام شده توسط               

رس اشباع حفره ای در نمونه جزئی دما، تغییراتی در اضافه فشار اثر تغییرات نسبتا 

مشاهده شده است.  در واقع با افزایش دما فشار حفره ای افزایش یافته است.  

معادالت نشان داده است که تغییرات فشار حفره ای اساسا تابعی از تغییر حجم آب 

 است.   حفره ای در اثر دما و تراکم خاک

سولفیدی که مشابهی را روی رس سیلتی  های ( آزمایش2999اریکسون )               

درجه سانتیگراد  00تا  0دارای مقادیر آلی بودند، انجام داد.  آزمایشات در دمای 

 27کیلو پاسکال بر  9انجام گرفت و چنین مشاهده گردید که فشار پیش تحکیمی با نرخ 

فشار پیش تحکیمی ثابت شده و از  40درجه سانتیگراد کاهش یافته است و پس از دمای 

  (.1غییر چندانی در فشار پیش تحکیمی مشاهده نشده است )شکل این دما به بعد ت

 

                                     پیش تحکیمی با افزایش دمافشار نمودار   -1شکل               

 نمودار کاهش فشار پیش تحکیمی بر حسب دما  -2شکل

 

( OCRنسبت بیش تحکیمی )تغییر حجم ناشی از افزایش دما به مقدار               

، خاک در اثر افزایش دما 2وابسته است.  برای مقادیر نسبت بیش تحکیمی نزدیک به 

به وجود  قباضنحرارتی و سپس ا بساطنباال، ابتدا ا OCRبرای خاک با  می شود.  منقبض

نشان داده شده  OCRمی آید. در شکل تغییرات حجمی نوعی رس برای سه مقدار متفاوت 

رفتار تراکمی  ،(OCR=2یش تحکیمی کمی هستند )بخاک هایی که دارای نسبت   است.

 . (3)شکل حرارتی مانند خاک های رس عادی تحکیم یافته از خود نشان می دهند 
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 یش تحکیمی مختلفبنمودار کرنش حجمی نسبت بر حسب دما برای نسبت های   -3شکل

 

 

 معادالت حاکم و فرموالسیون. 3

به وجود نیامده و این کرنش -رابطه تنشتغییری در در صورت نبود اثرات گرمایی  

ولی با تغییر در مقدار دما، مقدار تنش در تعریف می شود  (2فرمول )بصورت رابطه 

)ضریب انبساط حرارتی خاک( معموال   خاک نیز عوض می شود.  از آنجایی که مقدار 

 منفی است، با افزایش دما تنش کاهش و با کاهش دما تنش افزایش می یابد.

 (2                                                                                                                            )                                                                

         

 در صورت وجود تغییرات دمایی رابطه باال بصورت زیر در می آید:  

                  (1                                 )                    

                                                                     

                                                   

  تغییرات جزئی دما است.     در این فرمول  
ضریب  βمدول موثر بالک خاک است.   

، ضریب انبساط حرارتی    برابر با اختالف بین βانبساط حرارتی موثر خاک است.  کمیت 

حرارتی دانه های  ، ضریب انبساط  شیمیایی( و -توده خاک )ناشی از اثرات فیزیکی

 (.    -    βجامد است )

: رسانش، تابش و حالت در انتقال حرارت وجود دارد اساسا سه                

همرفت.  اگرچه کلیه ترکیب های انتقال حرارت با معادله بقاء انرژی مطابقت دارند 

( است.  4)(.  در نتیجه کل حرارت ذخیره شده در مواد جامد بر طبق معادله 3)معادله 

 خصوصیات اولیه مصالح برای انتقال حرارت هستند.  ρو  c پارامترهای

 
  
    

   
 

  

  
(3                                                         )
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 ρ  

  

  
(4                                                            )

                                                                     

                                                           

  که در آن 
  

  ، نرخ تولید حرارت، g، نرخ جریان حرارت ورودی، 
   

، نرخ جریان حرارت 

خروجی، 
  

  
 ، گرمای ویژه و c، حجم، V، ، چگالیρ ، نرخ ذخیره انرژی، 

  

  
، نرخ  

                                                            تغییرات دما نسبت به زمان است.

  

  

 تحلیل تئوریک اثر دما در خاک رس 1.3

تغییر دما موجب تغییر در حجم آب منفذی، حجم مواد معدنی جامد وحجم نمونه خاک می  

تغییر در این بخش به معرفی روابط حاکم در این زمینه پرداخته شده است.   شود. 

 ( قابل بیان است.0منفذی ناشی از تغییر دما به صورت معادله )حجم آب 

(   )          (0                                                          )

                                                                            

                                                       

،   ، حجم آب منفذی و   ، ضریب حرارتی انبساط سه بعدی آب درون خاک ،   که در آن

  بیانگر تغییر دما است.

دما نیز بصورت زیر تعریف شده تغییر در حجم مواد معدنی جامد، ناشی از تغییر  

 :است

(   )          (0                                                            )

                                                                            

                                                        

 است. مواد جامد معدنیحجم  ،   و حرارتی سه بعدی مواد معدنی جامدانبساط ضریب  ،  

شرایطی که نمونه خاک اشباع اجازه زهکشی تحت تنش موثر ثابت دارد                

را نیز باید در نظر گرفت.  حجمی از آب که در اثر تغییر دما در نمونه زهکشی شده 

 است را می توان از طریق رابطه زیر بدست آورد :

(    )   (   )   (   )  -(   )   (0                                             )

                                                                            

                         

نیز     تغییر حجم کلی خاک است.   تغییر حجم نمونه خاک ناشی از تغییر دما ،  (   )

 ( بدست می آید.9از فرمول )

(   )          (    )   (9)                                                     
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 . ارائه نتایج4

  در این بخش به بررسی نتایج حاصل از اثر دما بر روی رفتار خاک پرداخته شده است.

میانگین مقادیر اندازه گیری شده چسبندگی خاک رس نشان دهنده تابع دما بودن 

چسبندگی رس است.  یکی از فاکتورهای اثر گذار بر چسبندگی، دما است.  چسبندگی با 

C تا  0با افزایش دما از افزایش دمای نمونه کاهش می یابد.  
°

چسبندگی خاک رس  37

 .[5]کاهش یافته است           به           از 

که آب موجود در خاک افزایش یابد،  خاک زمانی گرماییضریب هدایت               

می یابد.   نیز افزایش  گرماییبیشتر می شود.  بعالوه با افزایش دما ضریب هدایت 

خاک خشک، تغییرات اندکی در اثر تغییر دما می کند.   گرماییاگرچه ضریب هدایت 

مقدار ضریب پخش )نفوذ( نیز با افزایش دما باال می رود.  با افزایش نفوذ، توزیع 

می شود، نیز تغییر می کند.  جر به تغییر درگرادیان دمای خاک رطوبت در خاک که من

 ,.Lu et alییر می کند )بنابراین حات تعادل خاک غیر اشباع گذرا است و با زمان تغ

2010.) 

افزایش دمای نمونه عادی تحکیم یافته دو نتیجه در پی خواهد داشت.                 

اگر افزایش دما بصورت سریع رخ دهد، احتمال ایجاد فشار آب منفذی مثبت زیادی 

( نشان داده شده است وجود دارد، حتی اگر نمونه تحت شرایط 4همانطور که در شکل )

امال زهکشی شده قرار داشته باشد.  این فشار آب حفره ای اضافی اصوال از انبساط ک

می شود.  هرچه قابلیت به مواد معدنی جامد، نتیجه حجمی بزرگتر آب حفره ای نسبت 

نفوذ پذیری خاک کمتر باشد، زمان طوالنی تری به منظور پراکندن این فشار الزم است.  

یش دما بر مقاومت سازه ای خاک است.  افزایش دما نتیجه دوم مربوط به اثر افزا

منجر به کاهش در مقاومت برشی در اتصاالت بین  ذره ای می شود.  این کاهش در 

مقاومت اتصاالت بین ذره ای، ناشی از افزایش انرژی حرارتی که در ارتباط با نیروی 

ال لغزش یا شکست برشی در اتصاالت بین ذره ای عمل می کند، است و موجب افزایش احتم

گی در بخشی از ساختار خاک رخ داده و نسبت ید.  در نتیجه واپاشدر اتصال می شود

تعداد کافی از اتصاالت طوری شکل گیرند که قادر به تحمل تنش در  تا زمانیکه تخلخل

دماهای باالتر باشند، کاهش می یابد.  این اثر تنها به خصوصیات سازه ای خاک 

ات مربوط به فشار آب منفذی مستقل است.  این اثر ظوابسته بوده و نرخ آن از مالح

 .[0]مشابه با تراکم ثانویه تحت افزایش تنش است

تغییرات دمایی می تواند منجر به تغییرات چشمگیری در حجم و تنش                

( درصد حجمی آب منفذی زهکشی شده 0(.  در شکل )0و  4موثر رس های اشباع شود )شکل 

Fتا   00از نمونه ای اشباع از ایلیت که در معرض افزایش دما از 
°

247 (C
°

تا  10

C
°

Fو سپس کاهش دما تا ( 07
 °

00 (C
°

بوده است، نشان داده شده است.  در این  ( 10

kg/cmتحت تنش موثر ثابت  آزمایش نمونه
2

قرار گرفته است.  در این آزمایش تغییرات  1

دما به صورت سریع بوده و به نمونه اجازه زهکشی تا رسیدن به حالت تعادل داده شده 

 است.
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 ایفشار آب حفره  -تنش موثر و دما-نمودار دما  -4 شکل

 

 

اثر تغییر  -5شکل                                                                   

 نمونه  آب زهکشی شده ازدرصددما بر 

معتقدند، ایجاد ترک در اثر  Hallett and Nelson( 2999هالت و نلسون )               

می آید.  در نتیجه این      خشک شدگی یکی از ویژگی های معمول در خاک ها به شمار 

فرآیند، دیگر نمی توان خواص هیدرولیکی خاک را ثابت فرض کرد و نفوذپذیری آن تحت 

 مرطوب شدگی خاک دستخوش تغییراتی می گردد. -تاثیر تاریخچه خشک شدگی

عواقب ناشی از خشک شدگی الیه رس عبارتند از کاهش در نسبت تخلخل،               

ییر حجم، شروع و انتشار ترک.  افزایش چشمگیر دما موجب کاهش چشمگیر تغییرشکل و تغ

آب موجود شده و ترک هایی را در الینر های رسی در دوره کوتاهی از زمان ) چند سال( 

ایجاد می کند.  این ترک ها می توانند بطور قابل توجهی قابلیت هدایت هیدرولیکی 

 . الینر را در محدوده ترک خورده باال ببرند

که اثرات خشک شدگی می تواند وجود الینر را بیهوده کند، رعایت اقدامات  از آنجایی 

الزم در برابر این مشکل الزم است.  موثرترین راه برای محافظت در مقابل خشک شدگی، 

نگه داشتن سطح رس متراکم از تماس مستقیم با اتمسفر است.  با محدود کردن قرار 

 ف رطوبت ناشی از تبخیر گرفتن در معرض هوا، اتال
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 .[0] کاهش می یابد

تحت شرایط غیر هم دما، گرادیان دما و اختالف فشار مویینه دو                 

که گرادیان  نیروی محرکه برای انتقال رطوبت در سیستم های الینر رسی هستند.  زمانی

حرارتی به سیستم الینر غیر اشباع دفن زباله اعمال می شود، این امر موجب تغییراتی 

در فشارهای ناشی از آب و هوا می شود.  آب مایع از فشار مویینه باالتر به فشار 

مویینه کمتر حرکت می کند و آب بخار شده نیز به دلیل انتشار بخار از دمای باالتر 

سیستم های غیر اشباع، هوا از  ا دمای پایین تر حرکت می کند.  در به سمت محدوده ب

محدوده با فشار بیشتر به منطقه با فشار کمتر حرکت می کند.  جریان هوا به دلیل 

می تواند موجب کاهش یا افزایش انتقال      حرکت افقی ناشی از تغییر درجه حرارت، 

شده و جریان هوا، توزیع مجدد آب در بخار شود.  اثر ترکیبی از آب مایع، آب بخار 

سیستم الینر است، این توزیع مجدد منجر به خشک شدگی رس الینر در محدوده با دمای 

 .[9] باالتر می شود

در سیستم های دفن زباله جدید معموال،  الیه ای ژئوممبرین  در                 

بخشی از سیستم مدفن در محل ( به عنوان GCLباالی الیه ای مرکب از رس و ژئوسنتتیک )

کاسته نشود، نباید در  GCLبرای آنکه از عمر مفید های دفن زباله به کار می رود.  

آن خشک شدگی روی دهد.  امکان رخ دادن خشک شدگی در پوشش در شرایطی با تنش پایین، 

 خشک شدگی ناشی از آب و هوا وجود دارد یا تحت شرایطی در -در اثر سیکل های ترشدگی

محل دفن زباله که زباله بر روی الینر قرار گرفته و حرارتی ناشی از زباله ها در 

تحقیق انجام شده در لندفیل توکیو بیانگر نتایج   .[9]الینر گسترش یافته است

 17این دما بعد از درجه سانتیگراد بوده است.  07افزایش دمای محل دفن زباله تا 

 Hoorمدلی دو بعدی توسط هور 1727در سال   .ه استدرجه سانتیگراد رسید 30-42سال به 

ساخته توکیو به منظور مدلسازی محل دفن زباله  FLUENTبا استفاده از  نرم افزار 

درجه  20متری  37متر و دمای خاک در عمق  07در  0ابعاد این مدل دو بعدی   .شد

( نشان داده 0نتایج انتقال حرارت در این مدل در شکل )  سانتیگراد فرض شده بود.

 شده است.

 

 دمای الیه های مختلف لندفیل توکیو-6شکل 

درجه  4219( نشان داده شده است دمای الینر 0همان طور که در شکل )                

برخی این افزایش دما در نتایج بررسی ها بیانگر آن است که سانتیگراد بدست آمده،  

شرایط موجب ایجاد ترک در الینرهای رسی ژئوسنتتیکی مورد استفاده در سیستم های دفن 

که تحت وزن زباله  (GCLژئوسنتتیک ) -الینر رسزباله با الینر منفرد می شوند.  در 

ها قرار دارد، تمایل به تورم ناشی از رطوبت از دست رفته، منجر به افزایش تنش 

.  در ادامه در اثر حرارت تولید شده حاصل از تجزیه خالص افقی فشاری می شود

 GCLخارج شده، مکش افزایش یافته و  GCLبیولوژیکی یا سایر مکانیزم ها، رطوبت از 

که انقباض در جهت افقی محدود شده، کشش  تمایل به انقباض پیدا می کند.  از آنجایی
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ود.  توسعه تنش افقی کمتر فشاری خواهد ب ،GCL گسترش یافته و تنش افقی خالص در

فشاری ناشی از هیدراتاسیون تحت بار اعمال شده تا حدی موجب تعادل در میزان کاهش 

قبل از قرارگیری  GCLتنش افقی خالص می شود.  اگرچه در حالت هایی که درجه اشباع 

زباله باال است، جذب رطوبت در حین و بعد از قرار دادن زباله ها تحت وزن زباله 

محدود است و در نتیجه تنش افقی فشاری که به دلیل جذب رطوبت تحت باردفن زباله 

گسترش یافته ناچیز بوده و نمی تواند کشش ناشی از، از دست رفتن رطوبت را متعادل 

نش افقی خالص کمتر از مقاومت کششی باشد، پتانسیل ایجاد ترک های کند.  چنانچه ت

 می آید.  به وجود  GCLناشی از خشک شدگی در 

 GCLند.  جدایی در صفحه هست نوسانات دمای فصلی نیز حائز اهمیت                

پوشیده شده و در معرض نوسانات دمای فصلی قرار گیرد، رخ  GMsبا  GCLsدر زمانیکه 

رفتار مربوط به حرارت )خشک شدگی( یکی از توجیهات مربوط به جدایی  . [10]اهد دادخو

است.  همچنین با توجه به محدودیت ذخیره سازی آب حفره ای با توجه به  GCLدر صفحه 

دمای تبخیر آب، این امر باعث می شود ذرات رس نسبت به یکدیگر در دماهای باال دچار 

یکی از راه های جدید به تورق، پراکندگی و یا لخته شدن )کلوخه شدن( گردند.  

له استفاده از لوله های خنک کننده در منظور کاهش افزایش دما در محل های دفن زبا

لوله ها از هم سه متر و دمای این ورودی و خروجی محل فاصله مدفن زباله می باشد.  

( نتایج مدلسازی محل 0در شکل )درجه سانتیگراد فرض شده است.   20قسمت ورودی لوله 

طور که  همان . نشان داده شده است خنک کنندهدفن زباله توکیو با این لوله های 

می تواند موجب       در مدفن زباله لوله ها   این  استفاده از مشاهده می شود 

به کار   درجه سانتیگراد شود. 37درجه سانتیگراد به حدود  4219کاهش دمای الینر از 

طول عمر الینرهای مهندسی موجب افزایش  ،مدرن این روش در محل های دفن زبالهگیری 

   می شود.

 

 خنک کنندهمحل دفن زباله توکیو با به کارگیری لوله های الیه های مختلف دمای -7شکل 

 نتیجه گیری . 6

در  دما بر خصوصیات و رفتار خاک رس ،براساس مطالعات صورت گرفته در این مقاله 

که عملکرد خاک رس در محل دفن  از آنجایی . زیادی داشته است اتاثر محل دفن زباله

چنانچه تغییری در خصوصیات خاک رس صورت گیرد مشکالت زیست  ،اهمیت استزباله حائز 

.  دمای زباله در اثر واکنش های شیمیایی هوازی و محیطی بسیاری به وجود خواهد آمد

اثراتی  .  این افزایش دمارفته استباال نیز درجه سانتیگراد  07تا گاهی غیر هوازی 

  خاک رس موجود در الینر و پوشش می شود. تغییراتی در موجب  در پی خواهد داشت و

تغییر می کند.  این  آنالیه رس، ساختار  در ا از دست رفتن رطوبتب               

در زونی که رطوبت از دست داده  می شود.  اگرچه  ییتغییر منجر به ایجاد ترک ها
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این ترک ها می توانند اندازه کوچکی داشته باشند ولی با تبدیل شدن به کانال های 

کانال های جریان باید   از ایجاد این در نتیجه می کنند.   جریان مشکالت جدی ایجاد

یت هیدرولیکی را جلوگیری شود، زیرا این کانال ها به طور چشمگیری قابلیت هدا

 افزایش داده و منجر به شکست در لوله کشی نهایی الینر خاک متراکم می شوند.  

افزایش نفوذ پذیری خاک رس و همچنین افزایش باال رفتن دما موجب                

این خاک در محل  های شود و در نتیجه یکی از مهم ترین نقشمی قابلیت هیدرولیکی آن 

های  جلوگیری از خروج شیرابه و گازهای سمی به محیط و آب کهرا دفن زباله 

هدایت هیدرولیکی مقدار طبق مطالعات انجام شده  می برد. زیر سوال  ،زمینی استزیر

 27شرایط با دمای  در مقدار آندرجه سانتیگراد سه برابر  07و ضریب نفوذ در دمای 

 درجه سانتیگراد است.  

طور که بیان شد افزایش دما می تواند سبب ترک خوردگی  همچینین همان              

این ترک خوردگی ها .  شود آن ها و همچنین تغییر در مقادیر تنشالینر و پوشش رسی 

تغییر در خصوصیات این  می شوند. هدایت هیدرولیکی در نیز موجب افزایش قابل توجه 

یکی از نگرانی های اصلی در طراحی و ساخت پوشش  تر شدگی-رس در طول سیکل خشک شدگی

  .محل دفن زباله به ویژه در مناطق خشک استو الینر 

از دیگر اثراتی که افزایش دما در محل دفن زباله می تواند داشته               

 و کاهش طول عمرشان ی و بخش های رسی سیستم مدفنممبرینباشد، خشک شدگی الینرهای ژئو

این پدیده  شده وواقع افزایش دما موجب تسریع در پیر شدگی ژئوممبرین در   .است

در شرایطی که عمر بهره برداری کافی می شود.  مدفن رسی  ءموجب خشک شدگی اجزا

یکی   دمای الینر دارد.در سیستم دفن زباله نیاز به تجدید نظر و یا کاهش  ،نباشد

بهره برداری و کاهش دمای الینر استفاده    از روش های نوین به منظور افزایش عمر 

از لوله های خنک کننده با جریان سیال است.  به کارگیری این لوله ها می تواند 

درجه سانتیگراد و افزایش قابل توجه عمر بهره برداری  27موجب کاهش دمای الینر تا 

ینر جلوگیری و از اثرات خطرناک زیست محیطی ناشی از خروج شیرابه  از الها شود الینر

 کند.
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