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  چکیده
. مل مختلف ایجاد می شود باعث خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست می شـود آلودگی نفتی که در اثر عوا

نشت مواد نفتی باعث آلودگی خاك و همچنین تغییر در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك هاي آلوده می 
این مقاله به مقایسه خصوصیات ژئوتکنیکی خاك هاي آلوده به مواد نفتی در برابر خاك هاي غیر آلوده . گردد

آزمایش هایی که روي نمونه هاي مورد آزمایش انجام شده است خصوصیات اساسی خاك ها مانند . ی پردازدم
براي این منظور خاك هاي مـورد  . حدود آتربرگ، تراکم، نفوذپذیري و آزمایش سه محوري را شامل می شود

ص شان به مواد نفتی درصد وزن مخصو 16و  12، 8، 4آزمایش ماسه اي، سیلتی و رسی به طور مصنوعی با 
نتایج حاصل کاهش در مقاومت، نفوذپذیري، حداکثر وزن مخصوص خشک، درصد رطوبت بهینه . آلوده شدند

  .  پالستیک را نشان می دهد و حد
  واژگان کلیدي
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Abstract  
Oil contamination due to different parameters causes  hefty damage to the environment. Oil leakage 

causes soil contaminated and also changes in the physical and mechanical behavior of soil . This 
paper  deals with comparison between geotechnical characteristics of contaminated and 
uncontaminated  soils.  In this regard different test such as  Atterberg limit, compaction, permeability 
and unconsolidated undrained triaxial tests. In this research sand, silt and clay have contaminated  
with 4, 8, 12 and 16%  of  dry weight with oil. The results showed that the oil contamination 

decreased in strength, permeability, dry unit weight and plastic limit values for all test soils.   
  مقدمه 

اي نفتـی، نشـت   ، تصـادف تانکرهـ  از زیر مخازن نشت به دالیل مختلفی از جملهنشت نفت 
باعـث آلـودگی خـاك شـده و موجـب تغییـر       مـواد نفتـی   نشـت  . اتفاق می افتد... و طبیعی

فیزیکی و مکانیکی خـاك  تغییر خواص همچنین . پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك ها می گردد
ه هـا را تحـت   از، ظرفیت باربري پی ها و دیگـر سـ  هاي آلوده به نفت خام، پایداري شیب ها



 

145 
 

تـی روي  لـودگی نف آتاثیرات تا نتایج حاصل از  سعی شده در این تحقیق. تاثیر قرار می دهد
در این راستا نتـایج حاصـل از   . خاك هاي متفاوت از منابع مختلف گرد آوري و بررسی شود

درصـد   16و  12، 8، 4، 2 صـفر، ماسه اي، سیلتی و رسی بـا  آلودگی مصنوعی خاك هاي 
  .و تاثیر آن بر رفتار خاك ها مورد بررسی قرار گرفتان به مواد نفتی وزن مخصوص ش

   خاكبررسی تغییرات تراکم پذیري 
 8و  6، 4، 2هاي ماسه اي با درصـد آلـودگی صـفر،     کتور استاندارد روي نمونهپرو آزمایش

بـا  نتـایج نشـان داده کـه     ).1383 صـدقیانی و همکـاران،  (انجام شده است  درصد وزنی به نفت
درصد رطوبـت بهینـه    ،درصد وزنی به نفت خام 4فزایش درصد آلودگی نمونه ها از صفر تا ا

 4افزایش درصد آلودگی به نفت خام به بیشـتر از  . هش و دانسیته خشک افزایش می یابدکا
دلیل این امـر ایـن اسـت کـه میـزان      . هش تراکم پذیري نمونه ها شده استدرصد باعث کا

نمونـه   پذیري بیشتر باعث روغن کاري دانه ها و در نتیجه تراکمدرصد  4آلودگی از صفر تا 
صـدقیانی و  (یابـد  مـی  کـاهش  تـراکم پـذیري  ولـی بـاافزایش درصـد نفـت خـام،       می شـود 

  ).et al., 2007 Khamechiyan و  1383همکاران،
منحنی هاي تراکم خاك هاي آلوده در سمت چپ منحنی تراکم خاك غیر آلـوده  در سیلت 

 .ند و هر چه درصد آلودگی نفتی بیشتر شود منحنـی بـه سـمت چـپ مـی رود     قرار گرفته ا
از آنجـایی  . )1شکل (ی نفتی رطوبت بهینه کاهش می یابد با افزایش درصد آلودگهمچنین 

 (loose)که نفت فضاي بین دانه ها را پر می کنـد باعـث مـی شـود تـا خـاك سسـت تـر        
  .)Rahman et al., 2010(شود
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  )Rahman et al., 2010(سیلت تراکم منحنی هاي  - 1شکل 

علـت فیزیکـی افـزایش    . آن شده است نفت خام سبب افزایش تراکم پذیري (CL)در رس 
که موجب لغـزش راحـت تـر دانـه     تراکم پذیري، روغن کاري دانه هاي این نوع خاك است 

از نظر شیمیایی نفـت خـام   . یشتري در قالب تراکم جاي می گیردهاي خاك شده و خاك ب
علت واکنش هاي شیمیایی با خاك سبب کاهش تـورم خـاك مـی شـود کـه در نتیجـه        به

خوش نشین (اد شده و دانسیته افزایش می یابدفضاي بیشتري براي وجود دانه هاي خاك ایج
  .)et al., 2007 Khamechiyanو  Habib-ur-rehman, 2007 ،1389 لنگرودي و همکاران

   بررسی تغییرات پالستیسیته
حـد  می دهـد کـه در سـیلت و رس    خمیري و روانی و شاخص پالستیسیته نشان  نتایج حد

دلیـل ایـن    .)2شـکل  ( روانی و حد خمیري با افزایش درصد آلودگی نفتی کاهش می یابـد 
ی باشـد کـه   شرایط وجود آب اطراف ذرات رس باردار است که کمتر از مـایع غیرقطبـی مـ   

قرار بگیـرد   باردار خاكدر تماس با ذرات  نفت می تواند سریع تر. خاك را احاطه کرده است
 Rahman et al., 2010 ،et (خاك می شـود و به همین دلیل است که مانع تاثیر بین آب و ذرات 

al., 2007 Khamechiyan 1389 لنگرودي و همکاران و خوش نشین.(  
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  )Rahman et al., 2010(سیلت حدود آتربرگ براي   -2شکل 

  بررسی تغییرات مقاومت
در اثر آلودگی بـه   ماسه نشان می دهدانجام شده بر روي   )CD( زمایش هاي سه محوريآ

تـاثیر مـواد روغنـی موجـود در     اخلی کاهش می یابد که به دلیل نفت خام زاویه اصطکاك د
در نمونه هاي متراکم کـاهش در  . و کاهش اصطکاك بین دانه هاي ماسه می باشد نفت خام

علت این مساله این است که در تراکم نسبی . ر خواهد بودزاویه اصطکاك زهکشی شده کمت
درصـد   3میزان آلودگی نفتی بیشـتر از   .باال نفت خام تماس کمتري با دانه هاي ماسه دارد

این موضوع به این دلیل است کـه  ). 3شکل (تاثیر قابل مالحظه اي بر زاویه اصطکاك ندارد 
ت خام پوشیده می شود زاویـه اصـطکاك   هنگامی که محیط دانه هاي ماسه کامال توسط نف

کاهش می یابد و بعد از آن اضافه شدن نفت خام بیشـتر نقـش بسـیار کمتـري در کـاهش      
  ).1383صدقیانی و همکاران( زاویه اصطکاك دارد
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در صد آلودگی به نفت خام با استفاده از آزمایش هاي سه محوري  _نمودار زاویه اصطکاك داخلی  - 3شکل

CD)1383همکاران صدقیانی و(  
. کـاهش چشـمگیري دارد   درصـد آلـودگی   4تـا   سـیلت بـراي   CU، مقاومت زهکشی نشده

ایجـاد   CUبراي خاك هاي آلوده تغییرات کمتـري را در   نفتی افزایش بیشتر درصد آلودگی
ذرات خاك توسـط نفـت پوشـیده    ور نفت با ویسکوزیته بیشتر از آب، به دلیل حض. می کند

هـم  ، لغزش بین دانه اي بیشتر خواهد شد و بـه دنبـال آن   فتبیشتر ن می شوند و با افزایش
 CUمی توان گفت با افـزایش آلـودگی نفتـی مقـادیر     . مقاومت برشی خاك کاهش می یابد

 .)Rahman et al., 2010(کاهش می یابد 
علت کاهش در تنش برشـی  . وجود آلودگی نفتی باعث کاهش تنش برشی در رس می شود

فیزیکـی وجـود نفـت خـام سـبب      از نظـر  . یزیکی و شیمیایی نفت خام استترکیب دو اثر ف
از نظـر  . ك بـر روي یکـدیگرو کـاهش تـنش برشـی مـی شـود       لغزش دانه هاي خـا  سهولت

مـی  بیشـتر  جذب نفـت  م خاك رسی معمولی با جذب آب در مقایسه باتور درصد شیمیایی
  .)1389ي و همکاران خوش نشین لنگرود(آب دوست بودن خاك رسی استباشد که به دلیل 

  با استفاده از آزمایش تحکیم بررسی نشست تحکیمی
نشسـت تحکیمـی   و در نتیجـه   ) CC(به ماسه نشانه فشردگی  در اثر اضافه شدن نفت خام

  ).1383صدقیانی و همکاران (افزایش می یابد
  بررسی تغییرات نفوذپذیري
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ي عبـور آب از بـین ذراتـش    آزمایش هاي نفوذپذیري خاك به دلیل تعیین قابلیت خاك برا
هش با افزایش درصـد نفـت کـا   سیلتی و رسی  ماسه اي، خاكدرنفوذپذیري . انجام می شود

 .et al., 2007 (Khamechiyan و Rahman et al., 2010 () 4شکل (می یابد

 

  
   )et al., 2007) Khamechiyan تاثیرات درصد نفت در ضریب نفوذ پذیري در چند نمونه خاك  -4شکل 

انه اي کاهش نفوذپذیري خاکهاي آلوده را می توان به مسدود شدن بعضی از فضاهاي بین د
ه ، افزایش درصد نفت در خاك هاي آلوده فضاي قابل استفادبنابراین. توسط نفت ارتباط داد

 .)(Rahman et al., 2010براي نشت آب را کاهش خواهد داد

  نتیجه گیري
گی مواد نفتی بر خصوصیات مهندسـی خـاك ماسـه اي،    تحقیق به بررسی تاثیر آلوددر این 

  :نتایج حاصل نشان می دهند. سیلتی و رسی پرداخته شده است
حد خمیري و حد روانی کاهش و در مجمـوع نشـانه خمیـري    درصد مواد نفتی  با افزایش -

  .خاك کاهش می یابد
کاهش پیـدا  حداکثر وزن مخصوص خشک و رطوبت بهینه با افزایش درصد آلودگی نفتی   -

  .می کند
   .رفتاري مشابه براي نفوذپذیري و مقاومت برش مشاهده می شود-



 

150 
 

کـاهش مـی    هاپارامترهاي مقاومتی خاکنفتی مقادیر در مجموع با افزایش درصد آلودگی  -
  . یابد
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