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 1    مقدمه

 

 

 

 مقدمه 1

در  هتاآنی گستترده از رسی، موجب استتفاده یهاخاکمطلوب فیزیکی و رفتاری  هاییژگیو

د موجود رسی به دلیل ساختار خاص خود قادرند با موا یهاخاکمراکز دفن مهندسی زباله شده است. 

ته ی نشت یافبهو تمام یا قسمتی از مواد خطرناک موجود در شیرا قرارگرفتهدر اندرکنش  هایندهآالدر 

یا  زمینییرز یهاآببه  هایندهآالیان انتقال در خود را جذب نمایند. این قابلیت باعث محدود شدن جر

 .شودیمافتادن آن  یرتأخ

 ی و مکانیکی مصالح خاکی به علت تغییر در توزیع نیروهاییشیمیا-بررسی تغییر رفتار فیزیکی

 عنتوانبته از مصالح رسی موضوعات در استفاده ینترمهمناشی از نشت شیرابه یکی از  یکیالکترواستات

 کته مکانیتک ختاک کالستیک بتر استاس است یدر حالشود. این آلودگی محسوب می یهادارندهنگه

متی ختاک اوقتهای الکترواستاتیکی فاز متایع بتر رفتتار منیرو یرتأثو در آن  شدهبنا مؤثرمفهوم تنش 

 ذرات بته انتدرکنش بتین، که منجر خاکوآبهای موجود در سطح مشترک منظور نشده و از اثر نیرو

 (.Mitchell, 1993شده است ) نظرصرفشود، های محلول و آب میخاک، یون

ی آلی یا معدنی درون توده خاک موجب تغییتر مشخصتات فیزیکتی و شتیمیایی نشت آالینده

آن استت کته  دهنتدهنشتان. از سوی دیگر نتایج مطالعات پیشتین شودیمسیستم مایع منفذی خاک 

-تشکیل ختاک هاییکانمنفذی در خاک بسته به نوع  تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مایع

پارامترهتای  جملته ازختاک  مهندستیهای رسی و ساختار خاک، به میزان محسوسی بتر مشخصتات 

یل های رسی به دلکه گفته شد خاک طورهمان است. یرگذارتأثبرشی، میزان تورم و درصد جذب آب 

ی اگسترده صورتبه( CECتبادل کاتیونی باال ) یتو ظرفنفوذپذیری کم  ازجملهدارا بودن خصوصیاتی 

همچون هسته سدها و مراکز دفن مهندسی زباله  محیطییستزژئوتکنیکی و ژئوتکنیک  یهاپروژهدر 

هتای بتا ت ستیالهای رسی در مجاورخاک یریقرارگبنابراین با توجه به  گیرند.قرار می استفاده مورد

ها، این خاک یزساختاریرهای مذکور و امکان تغییر خصوصیات خصوصیات متفاوت شیمیایی در پروژه



 2    مقدمه

 

 

 

-پرامری  محیطییستزهای در اندرکنش با آالینده هاتوجه به موضوع تغییر مشخصات مهندسی رس

 است. یتاهم

مشتکالت استتفاده از ستو و برختی عدم دسترسی به منابع مناسب خاک رستی ختالا از یتک

، یستالخشک: بروز ترک در هنگام ازجملههای رسی متراکم شده در مراکز دفن مهندسی زباله پوشش

ابتر مقاومتت ناکتافی در بر و همچنتین ها به سیکل ذوب و یخبنتدانحساسیت بسیار زیاد این پوشش

هتا هدر برختی پتروژ های رسی و ماسهسربارهای موجود از سوی دیگر موجب استفاده از مخلوط خاک

 . است گردیده

اسه بر متغییر درصد  یرتأثتعیین  :ازجملهدستیابی به اهداف مشخصی  منظوربهدر این پژوهش 

ر حضتو یرتتأثدار و همچنتین تعیتین های رستی ماستههای مقاومتی و ژئوتکنیکی خاکبرخی پارامتر

 های به شرحدار گامهای رسی ماسهخاک های مقاومتی و ژئوتکنیکیهای فلز سنگین بر پارامترآالینده

 ذیل برداشته شد:

ی یهانهبر روی نمو تعیین حد روانیتراکم، برش مستقیم و  یهایشآزمادر گام نخست با انجام 

نیکی تی و ژئوتکهای مقاومتغییر درصد ماسه بر پارامتر یرتأث ها تغییر کرده،که تنها درصد ماسه در آن

 قرار گرفت. یبررس مورددار خاک رسی ماسه

جذب، برش مستتقیم و تعیتین  هایشآزماها و با انجام نمونه یسازآمادهدر گام دوم نیز پس از 

 یرتأثبودند،  قرارگرفتههای فلز سنگین سرب و روی های که در معرض آالیندهحد روانی بر روی نمونه

 یبررست مورددار ژئوتکنیکی خاک رسی ماسههای مقاومتی و های فلز سنگین بر پارامترحضور آالینده

 قرار گرفت.
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 مروریمطالعات  2

 مقدمه 1-2

 بتین یتنا در وهتا بتوده آن دهندهیلتشکها تابعی از اندازه ذرات خصوصیات رفتاری خاک      

  کند.در شناخت رفتار آن ایفا می ایکنندهیینتعوجود ذرات رسی در خاک نقش 

ا هتای رستی بتباشتند. کتانیزیستت متیاجزای طبیعی محیط ینترمهمهای رسی یکی از کانی

نند، کته کهای مختلف نقش مهمی را ایفا میدر زمینه دهندمتفاوتی که از خود نشان می هایواکنش

رکیبتی ایی تییا حتی در صنعت مواد شتیم زیستیطمحتوان به چرخه ماده اصلی خاک، محافظت می

  .(Ouhadi and Amiri, 2011اشاره نمود)

 صتوص زیتاد، پایتداریمشخا، سطح مخ طوربههای رسی به دلیل ساختار خاص خود و خاک

وجتود در مای و ظرفیت تبادل کاتیونی قادر بته انتدرکنش بتا متواد شیمیایی و مکانیکی، ساختار الیه

د. باشنک میها و جذب تمام یا قسمتی از مواد خطرناک موجود در محلول آالینده عبوری از خاآالینده

هتای هتا و زبالتهآالینده حی مراکز دفنمناسب در طرا یدارندهنگهیک  عنوانبهبنابراین از خاک رسی 

 .(Yong, 2000گردد)شهری و صنعتی استفاده می

 اتتغییتتر در خصوصتتی ی آن استتت کتتهدهنتتدهاز ستوی دیگتتر نتتتایج مطالعتتات پیشتتین نشتتان

  بتتتوده استتتت یرگتتتذارتأثهتتتای رستتتی متتتایع منفتتتذی بتتتر روی مشخصتتتات رفتتتتاری ختتتاک

 (Sivapullaiah, 2000) .هتای روژههتای رستی در پتی ختاکبتا توجته بته کتاربرد گستترده روینازا

قتاومتی مهتای ژئتوتکنیکی و مشخصتات آب منفتذی بتر پتارامتر یرتتأثعمرانی، آگتاهی از چگتونگی 

 رسد. امری ضروری به نظر می اهآن
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 های رسیهای خاکبر ویژگی رگذاریتأثاز عوامل بررسی برخی  2-2

 سیال منفذی الکتریکتأثیر ثابت دی       1-2-2

 الکتریک بیانگر قابلیت یک ماده، در کتاهش مقاومتت میتدان انترژی الکتریکتی استتثابت دی

)Fang and Daniels, 2006)ی دوگانته بتا مجتذور ثابتت ( ضتخامت الیته13-3ی ). بر اساس معادله

خامت الیه الکتریک ضبا کاهش ثابت دی یگردعبارتبهالکتریک سیال منفذی رابطه مستقیم دارد. دی

 یابد. دوگانه کاهش و با افزایش آن، ضخامت الیه دوگانه نیز افزایش می

ابتت یتد تتأثیر ثمؤ (Sridharan and Rao, 1975)توسط ستریدهاران و راو  شدهانجاممطالعات 

الکتریتک دهد با افتزایش ثابتت دیمی ت. نتایج این مطالعات نشانالکتریک بر حد روانی خاک اسدی

تتوان متتأثر از افتزایش متر را متییابد کته ایتن اموریلونیت افزایش میحد روانی مونت ،منفذیسیال 

ی آن استت کته بتا افتزایش دهندهنشان صورت گرفتهضخامت الیه دوگانه دانست. همچنین مطالعات 

 . (Fang and Daniels, 2006)است یافتهکاهشالکتریک، هدایت هیدرولیکی ثابت دی

طور هتا نیتز بتهمشخصتات مقتاومتی آن ازجملتههتای رستی، مهندسی خاک سایر خصوصیات

 ستتتتالکتریتتتک محتتتیط اتحتتتت تتتتأثیر نتتتوع متتتایع منفتتتذی و ثابتتتت دی یتوجهقابتتتل

(Anandarajah and Zhao, 2000) . 

 سیال منفذی غلظت الکترولیت ریتأث 2-2-2

و ذرات  یافتهکاهشافزایش غلظت الکترولیت ضخامت الیه دوگانه  ( با13-3ی )بر اساس معادله

ی آن استت کته بتا افتزایش غلظتت دهندهشتوند. مطالعتات صتورت گرفتته نشتانتر میخاک متراکم

یته الکترولیت سیال منفذی در شرایط یکسان بارگذاری خارجی، نسبت منافتذ نمونته کتاهش و دانست

  .)1389گودرزی،  ی واوحد( است افزایش یافته

هتا، ی خصوصتیات مهندستی رسبوده که عامل کنترل کننتدهگر آن های پیشین بیانپژوهش

بین سطوح رستی، های مانیرو کهیدرحالهای مابین سطوح رسی است؛ های خارجی و نیروبرآیند نیرو
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 خود تابعی از مشخصات محیطی هستند. 

 ساختار خاک ریتأث 3-2-2

ی آرایش ا و نحوهه، بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی رسصورت گرفتههای بر اساس بررسی

ک با با فرض شرایط یکسان، خا .(Sridharan and Jayadeva, 1982)ذرات ارتباط نزدیکی برقرار است 

ار ده برخوردپذیری کمتری نسبت به ساختار پراکنساختار مجتمع از مقاومت و تراوایی بیشتر، و تراکم

 .(Lamb, 1999; Ouhadi et al., 2010) خواهد بود

 رسی هایخاک ئوتکنیکیژبر برخی خصوصیات ماسه  ریتأث 3-2

 ماسه -ماسه بر حدود اتربرگ مخلوط رس ریتأث 1-3-2

بررستی حتد  ینتهزم در انتدکیمطالعتات  گر آن استت کتههتای پیشتین بیتانبررسی پژوهش

گرفتته، ایتن موضتوع در هتای متفتاوت صتورت ای بتا نستبتهای رستی و ماستهروانی مخلوط خاک

بتر  هتاپتژوهشنیتز یکستان نبتوده استت. اغلتب ایتن  هتاپتژوهش تمتامی ایتنحالی است که نتایج 

 استتتتت. متمرکزشتتتتدهرستتتتی بتتتتا ماستتتته ستتتتیلیکاتی  هتتتتای_ یکتتتتانروی مخلتتتتوط 

(Seed et al., 1964a, 1964b; Sivapullaiah and Sridharan, 1985; Tan et al., 1994; 

Nagaraj et al., 1995, Kumar and Muir Wood, 1999.) 

ت، مختلتف کائولینیت یهتادرصدروی بر  که یامطالعه در( Seed et al,1964) سید و همکاران

 ره رستیذدرصتد انجام دادند دریافتند که حدود اتربرگ رابطه مستقیمی بتا  موریلونیتمونتایلیت و 

در هتا آندر این حالت مقادیر حتد خمیتری گتزارش شتده توستط  دارد.تشکیل دهنده مخلوط خاک 

 ماسه کائولینیت بوده است.  یهامخلوطبنتونیت کمتر از  -ماسه یهامخلوط

های مختلف رستی به بررسی اثر درصد کانی (Dumbleton & West, 1966) دامبلتون و وست 

مختلفی  یهادرصدحدود اتربرگ  هاآنماسه کوارتزی پرداختند.  -سمخلوط ر حدود اتربرگ تغییربر 

ای از نمودند. نمونته یریگاندازهماسه کوارتزی را  در ترکیب باطبیعی  موریلونیتمونت و از کائولینیت
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 است.  شدهارائه( 1 -2)آمده توسط این محققین در شکل  به دستنتایج 

 

 لتیس و یکوارتز ماسه مخلوط در رس درصد و یروان حد نیب رابطه 1 -2شکل 

 هتارسبر اساس نتایج بدست آمده توسط این محققین، با افزایش درصد رس در انواع مختلتف 

کته  هستتمربوط به زمانی  اندشدهکه در نمودار رسم  هاییینچخطاست.  یافتهیشافزاحد روانی نیز 

، در ایتن نداشتتهها آنوی پالستیسیته ر یریتأث یچهرسی  یهانمونهسیلت به  -ماسهافزودن مخلوط 

س ر یهتادرصتد کته استت یحتالدر  شرایط حد روانی مخلوط برابر با حد روانی رس خواهد بود. این

یتن تفتاوت ا موریلونیتمونترسی  یهانمونهدر  و داشتهتفاوت زیادی با شرایط واقعی ، %75کمتر از 

 حضتوردر  ت کتهاستاین امر  هندهدنشانلونیتی موریمونت یهانمونه. تفاوت بیشتر در باشدیم تربارز

، صترف گرددیماسه م -عالوه بر اینکه آب اضافی سبب تر شدن سطح مخلوط سیلت موریلونیتمونت

 .شوندیم هارسغلبه بر اندرکنش با 

 -رس مخلتوطبه بررسی رابطه بین حدود اتربرگ و نسبت رس در ( Polidori, 2007پولیدور ) 
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ماسه سیلیکاتی پرداختند. بر اساس تحقیقتات صتورت گرفتته توستط ایتن محققتین حتدود اتربترگ 

 شده ارتباط مستقیم و خطی با اندازه ذرات رسی دارد. یریگاندازه

 

 (Polidori, 2007) ماسه با رس بیترک در رس درصد و یروان حد نیب رابطه 2 -2شکل 

 

 رس–ماسه تاثیر ماسه بر مقاومت برشی مخلوط  2-3-2

وی رتحکیم یافته زهکشی شتده بتر  هاییشآزما (Novais and Ferreira, 1971نووایز و فریا )

 دریافتند که هاآنانجام دادند.  دانهدرشتو دو نوع ماسه ریزدانه و  موریلونیتمونتمخلوط خاک رس 

حتدوده . بر اساس این تحقیق سه میابدیممقاومت برشی حداکثر با افزایش درصد ذرات رسی کاهش 

 انتدعبارت هامحدوده. این تابعی از درصد رس تعریف نمودند صورتبهبرای رفتار مخلوط ماسه و رس 

کثر اصتطکاک در حتدا زاویه %( که چسبندگی مقدار کم و28کمتر از رفتار غیر چسبنده )درصد رس 

 ،. دومین حتدنیست یرگچشممقدار خود قرار دارد. اثر فلوکوله بودن خاک رسی در این درصد از رس 

. و گیتردیمتدرصد بوده که مخلوط خاک تحت رفتار فلوکولته ذرات قترار  41تا  28درصد رسی بین 

کاک اال و زاویته اصتطدرصد که چستبندگی بت 41رس بیشتر از  یهادرصدرفتار چسبنده با  یتدرنها

 داخلی پایین است. 
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وجتود  ،که ی آن بوده استدهندهنشاندار رس یهاماسهبر روی رفتار صورت گرفته تحقیقاتی 

 خصتوصبتهقرار گیرد،  یزدانهر یرتأثکه رفتار خاک تحت  شودیمریزدانه رسی در مخلوط خاک باعث 

  .(Georgiannou et al., 1988) % بیشتر باشد40از  نزمانی که درصد آ

مقاومتت برشتی و فشتاری ذرات ریتز رستی را در  (Bayoğlu and Esra, 1995گل و اسرا )بایو

 انه موجود دربر اساس این نتایج تا زمانی که درصد ریزد. قرارداد یبررس موردترکیب با ماسه و سیلت 

یزدانه مقدار با افزایش درصد ر کهیدرحالبوده  38تا  30% بوده زاویه اصطکاک بین 50خاک کمتر از 

 است. شدهادهدنشان  (3-2)است. این نتایج در شکل  یافتهکاهشدرجه هم  10زاویه اصطکاک تا 

 

 (Bayoğlu and Esra, 1995) شده یزهکش یداخل اصطکاک هیزاو بر زدانهیر درصد اثر 3 -2شکل 

 

بررسی مقاومت برشی مخلوط رس با ماسه پرداخته است. ( به ÖLMEZ, 2008) زاولمهمچنین 

استت. آزمتایش  قرارگرفتتهدرصدی کائولینیت با ماسه متورد بررستی 40تا  5ترکیب  ،در این تحقیق

انجام شد. بر اساس ایتن تحقیتق ترکیتب  یهانمونهفشاری سه محوری و آزمایش برش مستقیم روی 

بیشتتر رفتتار  یزدانهراومت برشی است که از این درصد مق ت% ماسه مرز تغییرا80کائولینیت با  20%

 (4-2)از نتتایج ایتن تحقیقتات در شتکل  یانمونه خواهد بود. یرگذارتأثبر روی ترکیب خاک  یزدانهر
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درصتد کتاهش  50اصطکاک داخلی تا  با افزایش درصد کائولینیت، زاویهاست. بر این اساس  شدهارائه

 داشته است.

 

 (ÖLMEZ, 2008) مؤثر یداخل اصطکاک هیزاو بر تینیکائول درصد اثر 4 -2شکل 

 

 رسی هایخاک بر برخی خصوصیات ژئوتکنیکی آالینده ریتأث 4-2

 های رسیخاکبر حدود اتربرگ  آالیندهتاثیر 1-4-2

رایطی شدفن مهندسی زباله  یهامحلها در های رسی و لزوم استفاده از این خاکاهمیت خاک

ن ات گذشتته نشتادر برابر انواع مواد شیمیایی قرار بگیرند. بررسی مطالعت هارسرا به وجود آورده که 

. یکتی از شتودیم هاخاکموجب تغییر در رفتار و عملکرد این  واندتیمکه این مواد شیمیایی  دهدیم

ک متورد رفتتار ختا کننتدهیینتعشتاخا  نوانعبتهخصوصیات ژئوتکنیکی که در اغلب این مطالعات 

 . باشدیمها ، حدود اتربرگ خاکقرارگرفتهارزیابی 

دریایی  یهارسبا انجام تحقیقاتی بر روی  (Rao and Mathew,1995و و متیو )ادر این میان ر

. شوندیمپراکنده دچار ساختار  گیرندیمزمانی که در برابر مواد شیمیایی قرار  هارسدریافتند که این 

 .کندیمای تغییر مالحظهقابلدر اثر این پراکندگی مشخصات ژئوتکنیکی به مقدار 
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ن مشخصات ژئوتکنیکی رس با خمیری پایی( Sivapullaiah and Manj,2005سیواپولیا و مانژ )

ختاک بتا  نمونته. این محققین دریافتند که حتد روانتی قراردادندرا مورد بررسی  NaOHبا استفاده از 

 .یابدیممتورم شونده افزایش  هاییبترک یریگشکلبه دلیل  NaOHافزایش غلظت 

بتر استاس مطالعتاتی کته روی رس بتا ( Arasan and Yetimoglu,2006و یتیموگلو ) آراستن 

فتزایش خمیری پایین انجام دادند دریافتند که با افزایش غلظت نمک در خاک حد روانی و خمیتری ا

الکترولیتی را روی  یهامحلولو  surfactantاثر  (Jang et al.,2006و همکاران) جنگ ر ادامهد .یابدیم

ا ماسته ردرصتد  30درصدی کائولونیتت بتا  70دو نوع خاک کائولونیت خالا و ترکیبت  هاییژگیو

در  انتی نداشتتهای بر حد رو مالحظهقابلاثر  2ClaCبررسی نمودند. این محققین دریافتند که محلول 

 حالی که موجب کاهش شاخا خمیری کائولینیت شده است.  

اسه و مبر عملکرد مخلوط  سرب و روی راتاثیر  1387در سال  در این زمینه اوحدی و همکاران

توسط این محققین  شدهانجام. در بررسی قراردادند یبررس مورد در مراکز دفن مهندسی زباله بنتونیت

بتا غلظتت  هتایینتدهآالدرصد را تحتت  100تا  5بنتونیت  یهادرصدبنتونیت با  -ماسه یهامخلوط

. نتدقرارداددار نیتترات سترب و نیتترات روی آب یهتامحلتولمتوالر از  0.5و  0.1، 0.01، 0.0005

گ حدود اتربر هاییشآزماتونیت، نتایج بن -فلزی و مخلوط ماسه اییندهآالارزیابی اندرکنش  منظوربه

 ر گرفت. مورد استفاده قرا

خلوط مختلف از م هاییبترکمختلف آالینده و  یهادرصدحد روانی خاک در  یریگاندازهنتایج 

ا افزایش غلظت آلودگی حد ب، نشان داده که اندشدهآورده  6-2و  5-2یهاشکلبنتونیت که در  -ماسه

 روانی کاهش یافته است. 
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)اوحدی و  مختلف بنتونیت در برابر تغییرات غلظت آلودگی روی یهادرصدبا  SEBتغییرات حد روانی مخلوط  5 -2شکل 

 (1387همکاران،

 

  یرو یغلظت آلودگ ییراتدر برابر تغ یتمختلف بنتون یهادرصدبا  SEBمخلوط  یحد روان تغییرات 6 -2شکل 
 (1387)اوحدی و همکاران،

 

توسط این محققین، کاهش در حد روانی در افزایش غلظت آالینده  شدهانجامبر اساس مطالعات 

کاهش دافعته بتین  یجهدرنتبا ظرفیت باالتر، فشرده شدن الیه دوگانه،  هاییونکاتناشی از جانشینی 
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 یافتتهکاهشباشد. بر این اساس با افزایش غلظت آالینده فلز سنگین حد روانی نمونه بیشتتر ذرات می

بنتونیتت بتا درصتد بنتونیتت -در هر غلظت مشخا آالینده، حد روانی نمونه ماسه کهآناست. ضمن 

سترب و  یهینتدآالاز آزمتایش در  آمدهدستبه یهانموداربوده است. همچنین مقایسه  تریینپاکمتر، 

یکسان از سرب و روی،  یهاغلظتبنتونیت و  -برابر مخلوط ماسه یهادرصدکه در  دهدیمروی نشان 

کاهش حد روانی در برابر آالینده روی بیشتر بوده است. الزم به ذکر است کته کتاهش حتد روانتی بتا 

مختلف آالینده نیز افزایش یافته است. با افزایش درصد بنتونیت  یهاغلظتافزایش درصد بنتونیت در 

یابد. با کاهش حتد روانتی و یآن حد خمیری افزایش م یجهدرنتسطح مخصوص مخلوط زیاد شده که 

حتاوی  یهتامخلوطافزایش حد خمیری، نشانه خمیری کاهش خواهد یافت. کاهش نشانه خمیری در 

هتای و مقایسه تغییرات نشانه خمیتری در آالینتده هانموداردرصد کمتر بنتونیت بیشتر است. بررسی 

ینده روی نیز بیشتر از سترب که مقدار کاهش نشانه خمیری در معرض آال دهدیمسرب و روی نشان 

 .باشدیم

رستی اثتر فلتزات ستنگین در تغییتر رفتتار در بر( Miranda-Trevino,2003میراندا و تروینتو )

ختاک  کردند. در این تحقیق هدف بررسی چگونگی رفتتار جتذب یریگاندازهخاک را   PH،کائولینیت

-یرسبر( بوده است. mmol/l 3و  1،2با سه غلظت ) Cdو  Pb ،Znکائولینیت در برابر فلزات سنگین 

از  PHمنجر به کتاهش  یتدرنهاصورت گرفته نشان داده که جذب فلز آالینده توسط کائولینیت  های

هیدروژن  هاییون یدارنگهدر اثر آزاد شدن و  زمان با خاک PHشود. تغییر در مقدار می 3.6به  4.7

 کته ستیدییدروکه صفحات و هیدروکسیل سایت یهالبه از ناشی االًاحتمکه  باشدیم هایکانتوسط 

 . باشد اندقرارگرفته هایندهآال معرض

به بررسی اثر آالینده فلز سنگین بر رفتتار بنتونیتت ( Ouhadi & Yong,2006اوحدی و یانگ )

، بته دلیتل شتودیمتپرداختند. نتایج مطالعات این محققین نشان داد که مواد آالینده جذب بنتونیتت 

خواهد شد. این محققین تغییر رفتار و تغییتر در  pHتغییر در ساختار در بنیان رسی منجر به کاهش 
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 خصوصیات رس را با تئوری کالسیک الیه دوگانه توجیه نمودند. 

چگونگی اثر آالینده در تغییر خواص خاک،  تحلیل و یهتجز منظوربه 1387اوحدی و همکاران، 

میکروسکوپ الکترونی قبتل و بعتد از  یهاعکس، pH هاییشآزماقابلیت جذب آلودگی،  هاییشآزما

جذب نشان  هاییشآزمااز  آمدهدستبه یهانموداراندرکنش آلودگی را انجام دادند. بررسی و مقایسه 

. یابتدیمتداد که با افزایش غلظت آالینده فلزی در خاک، درصتد نگهتداری توستط بنتونیتت افتزایش 

فلز سرب و روی حاکی از آن است که قابلیت نگهتداری یتون  هاییندهآالجذب در  یهانمودارمقایسه 

 یهتانمونته. با توجه به اینکته در باشدیمفلزی سرب توسط بنتونیت بیشتر از قابلیت آن در فلز روی 

فت که در حالت یتون نتیجه گر توانیمبا فلز روی تغییرات حدود اتربرگ بیشتر بوده است،  شدهآلوده

اطمینتان از  منظوربته یهتانمونهبه شکل رسوب نگهداری شده است. در این  یتوجهقابلسرب بخش 

کلستیم، منیتزیم و ستدیم نیتز بتا دستتگاه جتذب اتمتی  هاییونکاتفلزی غلظت  هاییندهآالجذب 

 هتاییونکتاتاندرکنش بنتونیتت و آلتودگی، تمتامی  هاییندفراشد. مالحظه شده که در  یریگاندازه

و بته فشتار آب  جداشتدهکم آلودگی نیز از ستطح کتانی  یهاغلظتتوسط خاک در  شدهجذبسدیم 

از ستطح  شده خارج. با افزایش غلظت آالینده ورودی، غلظت کلسیم و منیزیم اندشده منتقل یاحفره

که تغییر در خصوصتیات خمیتری مخلتوط  کندیم یدتائایند است. این فر یافتهیشافزاکانی رسی نیز 

 یهتاپولکفلزی محلول سرب و روی توسط  هاییونکاتاز جذب  متأثرمستقیم  طوربهبنتونیت -ماسه

قلیایی از سطح رس است. حضور آالینده سرب بر استاس واکتنش  هاییونکاتکانی رسی و آزاد شدن 

است. این در حالی است که نمونه حاوی درصتد بنتونیتت  خاک شده-محیط آب pHباال سبب کاهش 

بب خنثتی شتدن س pHناشی از حضور آالینده دارد. کاهش  pHمت بیشتر در مقابل تغییر وبیشتر مقا

رسی، نیتروی  یهاپولکشدن پتانسیل سطحی  باکم درمجموع. شودیمبخشی از بارهای سطوح رسی 

ها، نیتروی دافعته . به دلیل خنثی شدن این بارشوندیم تریکنزدو ذرات به یکدیگر  یافتهکاهشدافعه 

. ایجاد ساختار درهم که نتیجه فرایند شوندیمرس به یکدیگر نزدیک  یهاپولکسطحی رس کاهش و 

خود باعث کاهش خصوصیات خمیری و افزایش نفوذپذیری شتده استت.  نوبهبهخواهد بود  pHکاهش 
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. همچنین تصاویر میکروسکوپ گرددیمی و نشانه خمیری خاک منجر به کاهش حد روان هایندفرااین 

که حضور آالینده فلزی سرب، سبب تغییر ساختار نمونه بنتونیتت از ستاختار  دهندیمالکترونی نشان 

در حضور آالینتده فلتزی سترب، تخلختل بیشتتری در  یجادشدهاپراکنده به درهم شده است. ساختار 

فاقد آلودگی دارند. بر این اساس نتایج کار این محققین بیان داشته که جذب مقایسه با نمونه بنتونیت 

 هتاییژگیوآن  یجهدرنتساختار خاک شده که  یختگیردرهمدر خاک سبب  هایندهآالفلزی  هاییون

 است.   یافتهکاهشخاک  pHخمیری و 

رسی کائولینیت و بنتونیت تحت اثر فلز سنگین و فلتز قلیتایی نیتز  یهاخاکتغییر خصوصیات 

مختلتف  یهاغلظتقرار گرفت. در این تحقیق  یبررس مورد 1392سال توسط اوحدی و شریفیان در 

کائولینیتت و بنتونیتت اضتافه گردیتد و  یهانمونهفلزی مس، روی، سدیم و کلسیم به  هاییندهآالاز 

متذکور بتر کائولینیتت و  ییندهآالتعیین اثر  منظوربهد آزمایش قرار گرفت. مور هاآنخواص خمیری 

نشتان داد  هایریگاندازهصورت گرفت. نتایج  آلودهخاکحدود اتربرگ بر  هاییشآزما موریلونیتمونت

است. این تغییرات  یافتهکاهشدو ظرفیتی حد روانی و نشانه خمیری  هاییندهآالکه با افزایش غلظت 

اولیه زیاد بوده و با افزایش غلظت آالینده از میزان این تغییرات کاستته شتده استت. در  یهاغلظتدر 

 هتاییونکتاتدو ظرفیتتی بته جتای  هتاییونکتاتنمونه بنتونیت این کاهش ناشی از جایگزین شتدن 

، بخشتی از بتار منفتی رس هتایونکتاتبوده است. در نمونه بنتونیتت بتا افتزایش غلظتت  یتیظرفتک

 یتیظرفتتک. در نمونه بنتونیتت حتاوی کتاتیون یابدیمو میزان جذب آب در رس کاهش  شدهیخنث

است. این افزایش  شدهمشاهده% نشانه خمیری 19% حد روانی و 17کم افزایش  یهاغلظتسدیم، در 

کته تغییترات حتدود  شده دهمشاهبا کاتیون دو ظرفیتی است.  یتیظرفتکناشی از جایگزینی کاتیون 

این کانی به میزان کمتری نسبت به کانی مونتموریونیت  جذباتربرگ در کائولینیت کم بوده و میزان 

گر حساسیت کمتر کتانی کائولینیتت نستبت بته است. این موضوع بیان یاحفرهوابسته به کاتیون آب 

موجود در بنتونیتت نستبت بته تغییتر  موریلونیتمونت یکان باتغییر مشخصات الکترولیت در مقایسه 

غیر رسی موجود در نمونته نیتز در  هاییکانباشد. شایان ذکر است که دیگر مشخصات الکترولیت می
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 بوده است.  مؤثرروند این تغییرات 

ها زمانی که در برابر فلتزات به بررسی قابلیت جذب انواع رس( Bhattacharyya,2000باتاچاریا )

توستط ایتن محقتق بته دلیتل نتوع  آمدهدستبهپرداخته است. بر اساس نتایج  گیرندیمسنگین قرار 

 قابلیت جذب بسیار باالتری در مقایسه با کائولینیت دارد. دهندهیلتشکساختار 

فلتز ستنگین بتر  یهتاغلظتتبه بررسی انتدرکنش  (Ouhadi & Yong,2011اوحدی و یانگ )

بنات و فلزات تعیین چگونگی نحوه اثر کر منظوربه یمیکلساسمکتیت کلسیتی و کائولینیت  یهاخاک

نگین بتر های رسی پرداختند. در این تحقیق اثر آالینده فلتز ستسنگین بر تغییرات ریزساختاری خاک

نگین بتر ستئولنینت و کربنات ، همچنین اثر آالینده فلتز رفتار کائولنیت خالا و ترکیبات مختلف کا

ر قترا مطالعته متوردرفتار تحکیمی اسمکتیت در حضور و عدم حضور کربنات سدیم و نیتترات ستدیم 

ر ریزستاختار تغییترات د ینو همچندستیابی به اهداف فوق تغییرات ظرفیت بافرینگ  منظوربهگرفت. 

-ه نیتروک دینده و نوع مایع منفذی بررسی گردید. مشاهده گردیمختلف آال یهاغلظتبا تغییر  هارس

 . به طور خالصهباشندیمنوع رفتار رس  کنندهیینتعهای تورمی الیه دوگانه و ظرفیت بافرینگ عوامل 

غییر ، اثر آالینده بر تشده دادهبیان نمود: در شرایطی که درصد کربنات در آزمایشگاه افزایش  توانیم

 رسی به حداقل رسیده است. یهاخاکرفتار 

 رسی یهاخاک مقاومت برشیبر آالینده تاثیر 2-4-2

کته  دهتدیمتنشتان  هتاختاکاثر آالینده بر رفتتار  ینهزم درمروری بر مطالعات صورت گرفته 

-یمتنیز  هاخاکرسی موجب تغییر در مقاومت برشی این  یهاخاکبا تغییر در خصوصیات  هایندهآال

هتای اثتر فلتزات ستنگین بتر ویژگتی مطالعته با( Miranda, et al.,2003و همکاران ) میراندا .شوند

ساختمان کائولینیت قرار دارد. ساختمان کائولینیتی  یرتأثمقاومت برشی تحت کائولینیت دریافتند که 

بیشتری  ذرات آزادی مولکولیینبو افزایش فضای  کندیمتغییر  قرارگرفتهکه در معرض مواد آالینده 

دارای مقاومتت برشتی  هتارس. کائولینیت به دلیل ساختار فشرده نستبت بته ستایر دارندحرکتبرای 

https://www.researchgate.net/profile/Krishna_Bhattacharyya
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باالتری است، این در حالی است که زاویه اصطکاک داخلی کائولینیت با افزایش فضای بتین مولکتولی 

دو ظرفیتتی  هتاییونکتاتدریافتند که جتذب  (Yong et al., 1992یانگ و همکاران ). یابدیمکاهش 

 شتده، در نتیجته کاهش ضتخامت الیته دوگانته توسط کائولینیت موجبمانند سرب، روی و کادمیوم 

زمتانی کته کائولینیتت در برابتر  بر ایتن استاس. شودیمو ساختار مجتمع  یافتهکاهشهای دافعه نیرو

 . یابدیمقرار بگیرد مقاومت برشی آن کاهش  یتظرفآالینده فلز دو 

مت برشی پیک در شرایط زهکشی نشده یک ای از تغییرات مقاو( نمونه9-2شکل ) در همچنین

 است. شدهارائههای مختلف چند سیال آلی نمونه رسی ناشی از اندرکنش با غلظت

 

 

 هایغلظت با اندرکنش از یناش یرس نمونه کی نشده یزهکش طیشرا در کیپ یبرش مقاومت راتییتغ 7 -2شکل 

 یآل الیس چند مختلف

 



 

 

 

 

 

 یاهوشر و   مواداه، بنیان

  مورداستفاده
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 مورداستفادههای ها، مواد و روشبنیان 3

 کاربنیان دانش 1-3

 خاک رسی 1-1-3

هتای های ساختمانی است که ورقتههای رسی شامل دو نوع واحدساختار اتمی کانی یطورکلبه

هتای اکستیژن و وجهی متشتکل از گتروههتای هشتتشوند. ورقهنامیده می یچهاروجهو  یوجههشت

های آلومینیم، آهن و منیتزیم وجتود داشتته و نتوعی آرایتش ها اتماست که در میان آن یدروکسیده

-میها قرار دهد. وقتی آلومینیم با سه ظرفیت مثبت در میان این هشت وجهیبه آن می یوجههشت

ند. در ایتن صتورت متاده شتوهای الکتریکی پر میمتعادل کردن بار ازنظرها جایگاه دوسومها تن، گیرد

نامنتد. وقتتی عنصتر منیتزیم کته دارای دو بتار مثبتت استت در مرکتز متی 1اکتاهتدرالمعدنی را دی

در رسد. ماده معتدنی را گیرد، هر سه جایگاه پر شده و ساختمان آن به تعادل میقرار می یوجههشت

 . )Yong et al., 1992 (نامندمی 2اکتاهدرالاین حالت تری

ی، تتابعی از اتغییر مشخصات آب حفتره واسطهبههای رسی رفتار خاک یرپذیریتأثمیزان       

 باشتتدکتتانی متتی دهندهیلتشتتکهتتا و همچنتتین میتتزان بتتار روی صتتفحات نتتوع و ستتاختار کتتانی

 (Ouhadi et al., 2003). ورد استفاده مدر این پژوهش نیز  کهبه معرفی کانی کائولینیت  بنابراین ابتدا

نتوع  هازجملعوامل مختلف  یرتأثهای رسی و پرداخته، سپس برخی مشخصات مهم کانی اندقرارگرفته

 گیرد.قرار می یبررس موردها کانی و مشخصات مایع منفذی بر رفتار خاک

 

 شناسی کائولینیتکانی    2-1-3

به وجود یک صفحه چهار وجهتی و  1:1است. عبارت 1:1کائولینیت یک کانی سیلیکاتی       

هتای اکستیژن موجتود در صتفحات یتون. یک صفحه هشت وجهی در هر الیه کائولینیتت اشتاره دارد

                                                 
1 Dioctahedral 
2 Trioctahedral 
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های صفحه هشت وجهی تشکیل پیوند هیدروژنی داده و یک ساختار محکم چهاروجهی با هیدروکسیل

 54/46و به لحتا  تئوریتک دارای  10O4Si4Al(OH)8رد. فرمول ساختمانی کائولینیت آورا بوجود می

درصد آب است. تنها دو سوم  96/13و  (3O2Alدرصد اکسید آلومینیم ) 5/39، (2SiO)درصد سیلیکا 

های آلومینیم توسط چهار اکسیژن و های آلومینیم پر شده است. اتمهای اکتاهدرال توسط اتمموقعیت

های گتروه کائولینیتت های ساختمانی رسهیدروکسیل احاطه شده است. بار الکتریکی در واحدهشت 

سطح مخصوص کم،دارای فعالیت وحساستیت کتم . کائولینیت با داشتن (Dixon, 1989)متوازن است 

 .(Frenkel et al., 1992)بوده تورم پذیری آن نیزپایین است 

 

 

 (Dixon, 1989) تینیکائول یساختار شکل1 -3شکل 

 

گرم( است و به  100واالن در اکیمیلی 15تا  1کائولینیت دارای ظرفیت تبادل کاتیونی اندک )

ل ستاختار کند. همچنین به دلیتراحتی و با سرعت و با مقدار اندکی آب اشباع شده و خمیر ایجاد می

نتدارد و  جذب آب باالیی نیست، قدرت تبادل کتاتیونیساده و بدون بار الکتریکی خود، دارای ظرفیت 

 . (Lado and Ben-Hur, 2004)های کم نیست قادر به ایجاد سوسپانسیون در غلظت



 20                                                                      مراجع

 

 

 

 های رسیظرفیت تبادل کاتیونی خاک 3-1-3

-ای است که ختاک متیهای قابل مبادلهظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک مجموع کاتیون      

گیری ظرفیتت جتذب ختاک معیاری برای اندازه CEC1 در واقع.کندمشخا جذب  pH تواند در یک 

تتا  47های اسمکتیت بر حسب نوعشتان دارای ظرفیتت تبتادل کتاتیونی . رس(Sparks, 1995)است 

ایلیت ظرفیت تبادل . (Reid-Soukup and Ulery, 2002) خاک هستند-سانتی مول بر کیلوگرم 150

و  (Thompson and Ukrainczyk, 2002)ختاک -یلتوگرمسانتی مول بر ک 15-40کاتیونی در حدود 

خاک کمترین ظرفیت تبادل کاتیونی را در بین -سانتی مول بر کیلوگرم ۵-۱۵بین  CECکائولینیت با 

 (White and Dixon, 2002).های رسی داردکانی

 های رسیسطح مخصوص کانی 4-1-3

مورد بررسی  هایندهآالرسی که توسط محققین در حوزه  هاییکانهای مهم از دیگر ویژگی     

هتای بستیاری از ویژگتی کننتدهیینتع 2مساحت سطح مخصتوص .باشدیمسطح مخصوص  قرارگرفته

ها گستره وسیعی دارد که از تفتاوت فیزیکی و شیمیایی خاک است. مساحت سطح مخصوص در خاک

هایی همچتون میتزان نگهتداری شود. پارامترناشی می هاو میزان ریزدانه موجود در آن هادر نوع کانی

هتا های فلز سنگین به مقدار سطح مخصوص ختاکآب، ظرفیت تبادل کاتیونی و میزان جذب آالینده

 شود. ( بیان میg/2mبر گرم ) مترمربعبا واحد  معموالًوابسته هستند. سطح مخصوص 

د های سیلیکاتی غیر تورمی مانند کائولینیت محتدوده ستطح مخصتوص در حتدودر کانی      

انند مونتت موریلونیتت و مهای سیلیکاتی تورم پذیر در کانی کهیدرحالبر گرم است  مترمربع ۷۰-۱۰

ص ها این مقدار به دلیل وجود سطح مخصوص داخلی عالوه بر ستطح مخصتوبرخی دیگر از اسمکتیت

 رسد.متر مربع بر گرم می 400-800خارجی، تا محدوده 

 ازجملههای متفاوتی وجود دارد که های رسی روشگیری سطح مخصوص خاکبرای اندازه      

                                                 
1 Cation Exchange Capacity 
2 Specific Surface Area 
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 Macht)اشاره کرد ( EGME) روش جذب مایع (AFM) توان به روش میکروسکوپ نیروی اتمیآن می

et al., 2011). 

 1شکلهمجانشینی  5-1-3

ارد. در های رسی بستیار اهمیتت ددر خصوصیات و ساختار کانی شکلهممفهوم جانشینی       

آن  هتای موجتود درکته همته کتاتیون اندپرشدهوجهی  8های موقعیت دوسومساختار گیبسیت، تنها 

ر وجهتی بتا منیتزیم پتر شتده استت. د 8بروسیت تمام فضتای  یدئالاآلومینیوم هستند. در صفحات 

خشتی از های رسی بوجهی را اشغال کرده است اما در کانی 4 های، سیلیسیم تمام فضایدئالاصفحات 

نتد کته اپتر شتده یتدئالاهای دیگری نسبت به ساختار کاتیون یلهوسبهوجهی  4وجهی و  8های فضا

 ارگیتری آهتنها جایگزینی آلومینیوم با سیلیسیم، منیتزیم بتا آلومینیتوم و قرترین آنمتداول ازجمله

(+2Fe) یستتالیکرهتا، بتدون تغییتر در ستاختار این جایگزینی و حضور کاتیون منیزیم است. یجابه ،

 شود.جانشینی هم شکل نامیده می

الا ختهای رسی جز کائولینیت، باعث افزایش بار منفی جانشینی هم شکل در همه کانی      

ای ذرات هتها، سطح و گوشهها برای خنثی کردن بار الکتریکی، جذب الیهشود. کاتیونذرات رسی می

وی ا تنهتا بتر رهتافتد، کتاتیونای اتفاق نمیشوند اما در کائولینیت به دلیل اینکه جدایی بین الیهمی

  . (Mitchell, 1993)شوندهای ذرات جذب میسطح خارجی و گوشه

 (Marshall, 1964)های سیلیکاتی وجود دارد: ای در کانیپنج نوع پیوند بین الیه      

های خنثی و موازی به وسیله نیروی جاذبه واندروالسی کنتار هتم قترار دارنتد کته الیه-۱       

های غیر رسی های پایداری با ضخامت محسوس مانند کانیها ضعیف است ولی کریستالپیوند بین آن

 ممکن است تشکیل شود.1و تلک 2پروفیلیت 

                                                 
1 Isomorphous Substitution 
2 Pyrophyllite 



 22                                                                      مراجع

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1 Talc 


