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 خالصه

ت. از طرفی د شده اسخود ایجاد می کند، باعث مورد توجه قرار گرفتن این ماده زائ مشکالت زیست محیطی که لجن فاضالب در دفن و دفع 

نیز  فاضالب تفاسیر، حجم لجن های فاضالب بیشتر را می طلبد. با اینم فاضالب، نیاز احداث تصفیه خانهافزایش حج افزایش جمعیت و به تبع آن،

هدف از این  .باشدمی زمین مواجه هستند، سوزاندن آنا در مناطقی که با کمبود های مرسوم دفع لجن، خصوصرو به فزونی است یکی از روش

به تعیین پارامترهای مقاومت  ،بعد از انجام آزمایشات اولیه. پژوهش بررسی تاثیر خاکستر لجن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک رمبنده می باشد

ت کی از آن اسهایی حانا افزودنی در درصدهای مختلف وزنی پرداخته شد. نتیجه برشی خاک مورد آزمایش در حالت بدون افزودنی و همچنین ب

 .که با افزایش درصد خاکستر لجن به عنوان افزودنی، چسبندگی خاک افزایش و زاویه اصطکاک داخلی کاهش می یابد

 

  روزه 3نمونه ، مقاومت برشی، خاک رمبندهخاکستر لجن فاضالب، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 به توانمی هاخاک این هجمل دارند. از همراه به را مشکالتی همچون نشست ناگهانی رطوبت، یا و بارگذاری مختلف شرایط در دارهای مسئلهخاک

ش مذکور و منشا پیدای نوع خاک  4 . نقطه عطف هرکرد اشاره رمبنده هایخاک و پذیر انحالل هایواگرا، خاک هایخاک شونده، متورم هایخاک

 مشکالت ناشی از خاک های مسئله دار، تغییر رطوبت خاک که به معنای افزایش و یا کاهش حجم آن می باشد، است.

 دانه خاکهای ها،خاک این .یابدمی گیریچشم افزایش آنها حجم زیاد آب جذب سبب به که باشند می خاکهایی شونده متورم های خاک

 گفته تورمی فشار خاک، ورمت از ناشی فشار به باشد.می زیاد آنها در موریلونیت مونت مانند شونده ورممت رسی کانیهای مقدار که باشندریزی می

  .]1[شود می

 و داده دست از ار خود چسبندگی آب با برخورد در خاک شودمی باعث که است ایپدیده واگرایی گفت، توانمی واگرا خاک بیان در

 سریع فرسایش اردچ خاک و شوند دور دیگر یک از آب آرام بسیار حرکت از ناشی کم نیروی با حتی کخا ذرات و کنند دفع را همدیگر ذرات

 .]2[شود باعث را خاک ناگهانی نشست و گردد بزرگ حفرات ایجاد سبب تواندمی خاک داخل در فرسایش این .گردد

 نمک و گچ نظیر پذیرلانحال هایکانی مقادیری دارای که هاخاک نوع این با آب تماس اثر بر که هستند خاکهایی پذیرانحالل هایخاک

 انحالل تداوم با دباش زیاد خاک در مواد این مقدار که صورتی در شوند. می خارج آب در محلول صورت به محیط از و شده حل آب در هستند،

-سازه انهدام اعثب هانشست این و شود ایجاد اکخ در ایمالحظه قابل هاینشست و گردیده خاک شدن پوک و تخلخل افزایش موجب توانندمی

 . ]3[گردندمی هاخاک این روی بر شده احداث های

 ناگهانی نشست ردچا خاک آن نتیجه در که میشود تخریب و میریزد فرو درهم ناگهانی طور به خاک طبیعی بافت رمبنده هایخاک در

 و بوده متخلخل افتب دارای که است خاکهایی مختص پدیده این شود. می وارد وجهیت قابل خسارات آن روی بر شده احداث هایبه سازه و شده

 در برد. نام توانمی را اشندبمی زنبوری النه بافت دارای که هاییسیلت و هارس ها،خاک این ترین مهم از .باشد می ضعیف همدیگر به ذرات اتصال

 .]5،4[ریزدمی هم به خاک ساختمان و رفته بین از مولکولی بین یروهاین خاک، ذرات توسط آب جذب اثر بر رمبندگی، پدیده طی
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نظور تصفیه به م ای مختلفهی یا به عیارتی دیگر، به عنوان مواد جامدی که در روشمانده تصفیه فاضالب خانگلجن فاضالب به عنوان باقی

زیست محیطی ناشی از آن،  ، به دلیل مشکالت]6[مایع به دست می آید های معلق و محلول از فاضالب از طریق جداسازی مواد جامد ازحذف آالینده

بیشتر  فزایش جمعیتاز این اامروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به افزایش جمعیت جهان حجم فاضالب خانگی تولیدی ناشی 

های ساله تعداد تصفیه خانه 1400افق  اهند کرد. بر همین اساس در کشور ما تاها خواقدام به ساخت بیشتر تصفیه خانه هاخواهد شد. در نتیجه دولت

 لن فاضالبگا ز هزاران بیلیونهای فاضالب شهری در سراسر دنیا روزانه بیش ا. در حال حاضر بیشتر تصفیه خانه]6[خواهد رسید 800فاضالب شهری به 

ازاد م. لجن ]7،8[دهدد اختصاص میبیشترین حجم را به خومیان اجزاء جدا شده از فاضالب، لجن . از ]7[نمایندها را تصفیه میخانگی یا انواع فاضالب

جن، لارف کشاورزی مصبه ان توهای استفاده مجدد و دفع لجن مینهایی تصفیه شود. از مهمترین روشباید به نحو صحیحی برای استفاده مجدد و دفع 

مسائل  جن و همچنیناالی لب. سوزاندن لجن به علت نیاز به تغلیظ و آبگیری ین و سوزاندن اشاره کردی، دفن سطحی در زماحیای زمین، دفن بهداشت

طحی لجن حاصل از تصفیه . دفع س]9[ای برای خیلی از کشورها از جمله ایران شناخنه شده استل آلودگی هوا، روش گران و پیچیدهمربوط به کنتر

ی هاستاندارداانین و همچنین اعمال قوه انتخاب زمین مناسب جهت دفع و تامین تجهیزات خاص آن و کب در زمین نیز کار مشکلی است چرافاضال

تی و های محیط زیساستاندارد وی استفاده مجدد در کشاورزی نیز نیازمند به رعایت مقررات . گزینه]8[ی آن را باال خواهد بردمحیط زیستی، هزینه

ز آن ا . گذشته]9[دندارن را ی مجدد لجن در کشاورزیزان زیاد میل و رغبت به استفادهان بسیاری از کشاوربهداشتی است. مضاف بر اینکه در ایر

 .]8،10[ویژه لجن مازاد ثانویه نیز پیچیده، پر هزینه و مشکل استفرآیند تصفیه لجن فاضالب به

 نظیر ایران عهال توسد. این موضوع در کشورهای در حباشتامین آب شرب مورد نیاز مردم می ظیفه اصلی صنعت آب و فاضالب هر کشوریو

بیشتر  ولید فاضالبنیز ت وآب  نتیجه شاهد افزایش تقاضایها عموما در حال افزایش است و درکه جمعیت در این کشوریابد، چرااهمیتی دوچندان می

جم باالیی از حد به تولیریند که منجنماا الگون هوادهی استفاده میفعال یهای لجن های کشور از سیستمصفیه خانهباشیم. حال با توجه به اینکه در تمی

ود قرار خدستور کار  سماند دربایست راهکارهایی را به منظور جلوگیری از انباشت این پلذا مدیران صنعت آب و فاضالب می گردد،پسماند )لجن( می

باشد. جن می، سوزاندن له استقرار گرفت زیست محیطی در بسیاری از کشورها مدنظر دهند. یکی از مهمترین راهکارهایی که از نظر هزینه و نیز اثرات

ان این ضایعات را در تو. بر همین اساس می]11[باشدد و محصول نهایی به صورت پودر می گرددرصد می 95سبب کاهش حجم لجن تا  سوزاندن لجن

نیه فنی در ی و سایر ابای آبیارهای رمبنده و لزوم طراحی سدها، کانال هبتا وسیع خاکبا توجه به گستره نسبهبودی مصالح دیگر بکار برد. از طرفی 

های بهسازی خاک ثبیت وها، بررسی ترش برخی شهرهای بزرگ روی این خاکمناطق  با خاک رمبنده و نیز با توجه به توسعه شهرنشینی و لزوم گست

 رمبنده از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
 

 

 هاو روش مواد .2
 

روستای  ونطقه کالله هش از مخاک مورد استفاده در این پژو ،سی در استان گلستان و همچنین دشت کاللههای رتوجه به وجود پهنه وسیعی از خاک با

 ن داده شده است.شان 1کل تمرقره قوزی در اطراف این شهرستان تهیه شده و برای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. منطقه نمونه گیری در ش
 

 
 گیری: منطقه نمونه1شکل 
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 روی بر  ASTM D 422-63 استاندارد و آزمایش هیدرومتری بر طبق mm 0/075های بزرگتر به صورت تر برای دانه بندیدانه آزمایش

 . (2 )شکل شده است رسم آزمایش این برای بندیدانه  منحنی آن از و پس شده انجام خاک

 

 
 بندی : منحنی دانه2شکل 

 
 ASTM D 2216 – 98نامه  یینخاک سه عدد کلوخه خاک نمونه دست نخورده برداشته و طبق آ یعیمحاسبه درصد رطوبت طب یبرا

 آمده است. 1جدول در  یشآزما نتایج و شده انجام ها نمونه ینا یبر رو یشآزما

 

 درصد رطوبت سه نمونه خاک دست نخورده :1جدول

 %ω شماره آزمایش
1 41/5 

2 47/5 

3 84/5 

 57/5 میانگین

 

طوبت طبیعی با رعدد کلوخه خاک با  5گیری استفاده گردیده است. در این آزمایش برای محاسبه وزن مخصوص خشک خاک از روش موم

خصوص خشک مست وزن شود و با استفاده از حجم آب جابجا شده و وزن مخصوص پارافین که مشخص ابه طور کامل پوشانده می پارافین ذوب شده

 ها آمده است.نتایج و میانگین داده خالصه 2در جدول شود. خاک محاسبه می

 

 : نتایج حاصل از محاسبه وزن مخصوص خشک خاک2جدول 

 خاک خشک مخصوص وزن

)/( 3cmgr 

 طبیعی مخصوص وزن

)/( 3cmgr 

42/1 45/1 

35/1 38/1 

37/1 40/1 

45/1 48/1 

50/1 53/1 

 45/1میانگین= 42/1میانگین=

 

 ست.رت گرفته اهای جامد خاک می باشد، صوکه برای بدست آوردن چگالی نسبی دانه  854ASTM Dمطابق استاندارد  sG آزمایش
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د. شنظر گرفته  د خاک درهای جامها به عنوان چگالی نسبی دانهاین آزمایش بر روی سه نمونه خاک صورت پذیرفت و در نهایت میانگین آن

ایج آزمایش نت 3 جدولریم. گیدر نظر می 99897/0را  K اندازه گیری شده است، ضریب 5/24الزم به ذکر است، با توجه به این که دمای آب برابر 

 دهد.های جامد خاک را نشان میچگالی نسبی دانه

 

 های جامد خاک: نتایج آزمایش چگالی نسبی دانه3جدول 

 Gs شماره آزمایش

1 657/2 

2 689/2 

3 659/2 

 668/2 میانگین

 
یش حد خمیری از روانی از آزمایش جام کاساگرانده و آزما انجام شد. برای حد ASTM D4318آزمایش حدود اتربرگ طبق استاندارد 

 آمده است.  4 جدولروش فیتیله استفاده شد. نتایج آزمایش در 

 

 : نتایج حاصل از آزمایش حدود اتربرگ4جدول 

 یخمیر دامنه یخمیر حد روانی حد

25% 20% 5% 

 

 ارائه شده است. 5 جدولانجام شده است. نتایج آزمایش در  XRDاک آزمایش برای شناسایی کانی های موجود در خ

 

 XRD: نتایج آزمایش 5جدول 

 نام نماد شیمیایی ترتیب

1 2SiO Quartz 

2 3CaCO Calcite 

3 8O3NaAlSi Albite 

4 8(OH)10O4(Si,Cr)6(Mg,Fe,Al) Clinochlore 

5 2H)(O10AlO3Si2KAl Muscovite 

 

را برای  XRFش نتایج آزمای  6 جدولنیز انجام شده است. در  XRFهمچنین برای تعیین درصد وزنی اکسید عناصر در خاک، آزمایش 

 خاک مورد مطالعه ارائه شده است.
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 XRF: نتایج آزمایش 6جدول 

 درصد وزنی اکسید عناصر ترتیب

1 2SiO 902/45 

2 CaO 382/17 

3 3O2Al 970/11 

4 3O2Fe 798/4 

5 O2K 227/2 

6 O2Na 801/0 

7 2TiO 640/0 

8 5O2P 125/0 

9 MnO 083/0 

10 SrO 045/0 

 

تصفیه  لجن ازبتدا ان منظور استفاده گردیده است. بدیبه عنوان افزودنی در این پژوهش برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک از خاکستر لجن 

ین پژوهش از کیک لجن به بر بودن خشک کردن آن، در ان لجن فاضالب و زمانخانه شهرک اکباتان تهران تهیه گردیده است. با توجه به رقیق بود

سوزانده شد. رجه د 800 جای لجن خشک شده استفاده شد. کیک لجن به آزمایشگاه دانشگاه شاهرود منتقل شده است و بعد از آن در کوره با دمای

شرایط یک ماده پوزوالنی  ASTM 30618مطابق استاندارد  200ماده حاصله با استفاده از آسیاب چوبی به پودر تبدیل شد و بعد از عبور از الک شماره 

 را پیدا کرد و به عنوان افزودنی استفاده شد.

 

 

 نتایج و بحث .3
 

ی شرایط زهکش تقیم درداخلی خاک رمبنده ابتدا بر روی خاک مورد نظر آزمایش برش مسبه منظور تعیین پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک 

کدام از  برای هیچد. کرار انجام شمیلیمتر بر دقیقه انجام پذیرفت. برای اطمینان از صحت آزمایش تمامی آزمایش ها با سه بار ت 048/0شده و با سرعت 

 روز با آب اشبع شدند. 3ا بر طبق حداقل آیین نامه، نمونه ها زمان عمل آوری اعمال نشده و نمونه ه

 

 شیمورد آزما ینمونه ها یاصطکاک داخل هیو زاو یچسبندگ: 7جدول 

 نمونه درصد ماده افزودنی

 

 چسبندگی

 

 میانگین زاویه اصطکاک داخلی میانگین چسبندگی زاویه اصطکاک داخلی

 بدون افزودني

1 91/12  52/19  

48/13  89/18  2 64/14  92/17  

3 91/12  50/19  

درصد 2  

1 81/25  55/14  

50/25  64/15  2 3/23  32/16  

3 39/27  07/16  

درصد4  
1 15/37  79/13  

20/36  13/13  

2 17/31  56/15  
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3 3/40  04/10  

درصد6  

1 69/33  06/15  

16/33  81/16  2 57/35  58/19  

3 22/30  81/15  

 درصد8

1 15/54  69/10  

32/48  11/12  2 49/45  89/12  

3 33/45  77/12  

 

بدست  89/18ک نیز و مقدار زاویه اصطکا 48/13مشاهده می شود میانگین چسبندگی برای خاک بدون افزودنی   7در جدول همانطور که 

نشان می  ارتلف افزودنی آزمایشات نمونه های همراه با درصدهای مخ و همچنین برای این آزمایش تنش برشی –تنش قائم  نمودار 3شکلآمده است. 

ندگی را آن نیز چسب مبداء دهد. بر طبق رابطه مور کولمب ، واضح است که شیب این خط مقدار زاویه اصطکاک داخلی را به ما خواهد داد و عرض از

 نشان می دهد.

 

 
 تنش برشی  –: نمودار تنش قائم 3شکل 

 
 

 نتیجه گیری .4
 

 اخلی ویه اصطکاک دته و زامشخص شد که چسبندگی خاک روند افزایشی داش ،با افزایش مقدار خاکستر لجن افزوده شده به خاک و بدون اعمال اثر زمان

ت. و به کاهش اسرئم نیز آن در تنش قاکاهش پیدا می کند. به ازاء مقادیر باالی تنش قائم، چون زاویه اصطکاک داخلی رو به کاهش است، حاصلضرب 

ک یاد شده، اومت برشی خادگی، مقطبق رابطه مور کولمب، در نهایت می توان نتیجه گرفت که به ازاء مقادیر باالی تنش قائم، حتی با افزایش مقدار چسبن

 کاهش پیدا کرده است.

 ودنی خاکستر لجن بررسی شده و نتیجه گرفتند که خاکستر لجن بهبود دهنده پتانسیل فروریزشی خاک رمبنده، به همراه افز  ]12[های دیگردر پژوهش
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توان از این افزودنی استفاده کرد. در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش مقدار این افزودنی، به ازاء مقادیر فروریزشی است و به همین دلیل، میپتانسیل 

می  داشته، ولی به دلیل کاهش زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت برشی خاک کاهش پیدا می کند.باالی تنش قائم، هرچند که مقدار چسبندگی افزایش 

 توان این گونه برداشت کرد که پتانسیل فروریزش و مقاومت برشی هیچ گونه وابستگی به هم ندارند و از یکدیگز مستقل هستند.

 زاء مقادیر مختلف تنش نرمال نشان ا، مقدار افزایش و یا کاهش را به 4شی دارد. شکل ر مقاومت براین افزودنی به ازاء مقادیر بزرگ تنش نرمال،اثر سوء د

ا افزایش بشته است ولی ش هم داقابل مشاهده است که در ابتدای نمودار به ازاء تنش قائم کم، مقاومت برشی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزای .می دهد

 رشی رو به کاهش استمقدار تنش قائم، می توان دریافت که مقاومت ب

 

 
 : درصد افزایش مقاومت برشی4شکل 
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