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بررسي تأثير آلودگي ناشي از گازوئيل بر
فرسايشپذيري خاکهاي غني از آهک در حاشيه انبار
نفت همدان با استفاده از دستگاه شبيهساز باران
سید داود محمدی* ،الهه حسین آبادی؛
دانشگاه بوعلی سینا ،گروه زمینشناسی
تاریخ :دریافت 19/40/91
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پذیرش 12/40/22

آلودگی خاکها با هر کدام از فرآوردههاي نفتی باعث تغییر در ویژگیهاي زمینشناسی
مهندسی خاکها شده و رفتار خاکها را تغییر میدهد .در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر
آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایشپذیري خاکها ،محدودۀ انبار نفت همدان انتخاب
گردید و به این منظور از دستگاه شبیهساز باران استفاده شد .براساس نتایج حاصل از
بررسیهاي صحرایی و آزمایشگاهی ،سه الیه خاک در محدودۀ بررسی شده وجود دارد که
مطابق ردهبندي یونیفاید در ردۀ  SMقرار دارند و داراي مقادیر بسیار باالي آهک ،یعنی
 %89/99در الیۀ باالیی %22/92 ،در الیۀ میانی و  %88/22در الیۀ پایینی هستند .تعیین

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

چکیده

ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی نمونهها با انجام آزمایشهاي تعیین درصد رطوبت،
دانهبندي و هیدرومتري ،کلسیمتري ،تعیین  ،GSحدود آتربرگ ،تراکم استاندارد ،برش
مستقیم و مقاومت فشاري تکمحوري روي نمونههاي غیرآلوده و آلوده به گازوییل انجام

گازوییل بر فرسایشپذیري با استفاده از دستگاه شبیهساز باران ،از شیبهاي  34 ،24 ،94و
 04درجه ،شدت بارش مشابه با میانگین شدت بارش منطقه و تراکم خاک با رطوبت بهینه
استفاده شد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که آلودگی ناشی از گازوییل باعث کاهش
مقادیر پارامترهاي مقاومتی خاکهاي منطقۀ بررسی شده و این کاهش مقادیر پارامترهاي
*نویسنده مسئول

d.mohammadi@basu.ac.ir
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شد .براي بررسی اثر ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی نمونههاي غیرآلوده و آلوده به

مقاومتی ،خود باعث افزایش فرسایشپذیري خاکهاي آلوده نسبت به خاکهاي غیرآلوده
شده است .بدین صورت که حداکثر مقدار فرسایش در سه الیۀ خاک در  91و  99درصد
گازوییل تقریباً  3برابر مقدار فرسایش در حالت غیرآلوده است.
واژههاي کلیدي :آلودگی خاک ،ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی خاک ،دستگاه شبیهساز باران ،فرسایشپذذیري،
انبار نفت ،همدان.

مقدمه
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باتوجه به استفاده روز افزون بشر از مواد نفتی ،آلودگی خاک در سالهاي اخیر سبب
ایجاد نگرانیهایی درحوزۀ محیط زیست و ژئوتكنیک شده است ،بهگونهاي که مطالعات به
از نفوذ آلودگی درخاک سوق داده شده است .خاک آلوده از لحاظ زیستمحیطی مشكلزا
بوده و روشهاي گوناگون زدودن آلودگی بسته به کیفیت پاالیش ،عمق تأثیر آلودگی در
خاک ،زمان ،نحوه و نوع اجراي آن ،هزینهبر است .میزان مشكلزا بودن خاکهاي آلوده براي
محیط زیست متفاوت است و به پارامترهاي نوع خاک و ساختمان آن ،درصد مواد آلی
موجود در خاک ،میزان نفوذپذیري ،شرایط اقلیمی و نوع آالینده موجود در خاک بستگی دارد
[ .]24از لحاظ ژئوتكنیک بررسیهاي متفاوتی روي خاکهاي آلوده با حضور آلودگیهاي
گوناگون انجام شده که نتایج آن منجر به استفاده بهینه و کاربردي بهعنوان مصالح راهسازي و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

بررسی پاالیش خاک در مناطق نفت خیز جهان ،ظرفیت باربري و تغییرات ایجاد شده حاصل

کاهش هزینهها شده است [ .]94جورج و همكاران به بررسی ویژگیهاي ژئوتكنیكی خاک
ماسهاي آلوده به روغن موتور پرداختند .نتایج این بررسیها نشان داد که با افزودن درصدهاي
مختلفی از روغن موتور ( 8 ،0 ،4و  92درصد وزنی) به خاک ،حدود آتربرگ و حداکثر
از این بررسی نشان میدهد که با افزایش میزان روغن موتور به خاک مقاومت برشی خاک
کاهش مییابد [ .]92ژنگ و همكاران به بررسی مكانیسم انتقال آلودگی ناشی از جیوه در
خاکها ،در فرایند فرسایش ،در حین بارندگی و رواناب پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان
داد که آلودگی جیوه بههمراه بخش آلی خاک منتقل میشود [ .]20نائینی و شجاع الدین اثر
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دانسیته خشک کاهش ،و مقدار درصد رطوبت بهینه افزایش مییابد .بهطورکلی نتایج حاصل

آلودگی نفتی روي رفتار روانگرایی خاکهاي ماسهاي را بررسی کردند .نمونههاي بررسی
شده را با درصدهاي مختلفی از نفت خام ( 8 ،0و  92درصد) آلوده کردند و مجموعهاي از
آزمایشهاي سهمحوري را روي آنها انجام دادند .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که
آلودگی نفتی ،حداکثر تا  8درصد ،باعث افزایش در مقاومت روانگرایی خاک میشود ،و
سپس با افزایش آلودگی ،مقاومت در برابر روانگرایی کاهش مییابد [ .]22با توجه به حاد و
بحرانی بودن مسئلۀ فرسایش خاک در ایران ،انجام فعالیتهاي گسترده از دیدگاههاي
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تحقیقاتی و اجرا ضروري است .در این راستا در سالهاي اخیر شبیهسازي باران بهطور
وسیعی در شناخت فرسایش و فرایندهاي مربوط به آن استفاده شده است [ .]29ابري با
سد اکباتان و ارتباط آن با ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی خاکهاي منطقه پرداخته است.
به این منظور از شیبهاي  34 ،24 ،94و  04درجه ،شدت بارش مشابه با میانگین شدت
بارش منطقه و تراکم خاک با رطوبتهاي مختلف استفاده شده است .نتایج بهدست آمده
نشان میدهد که میزان فرسایش درحالت تراکم با رطوبت بهینه ،کمتر از میزان فرسایش در
تراکمهاي سمت خشک و اشباع است .شیب بحرانی منطقه  34درجه تخمین زده شد و
بیشترین مقدار فرسایش براي تمامی خاکهاي بررسی شده در این شیب مشاهده شده است.
همچنین با افزایش عوامل مقاومت برشی خاکهاي منطقه ،فرسایشپذیري در رطوبت بهینه
کاهش یافته است .افزایش نسبت باربري کالیفرنیا ،کاهش مقادیر فرسایشپذیري را نشان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

استفاده از دستگاه شبیهساز باران به بررسی میزان فرسایشپذیري خاکهاي بخش باالدست

میدهد [ .]9عبدي نژاد و همكاران بیان کردند که هرچه میزان سیلت موجود در خاکها زیاد
باشد ،بهدلیل جذب نشدن آب یا قابلیت جذب کم آب در این واحدها ،زمان شروع رواناب
این پژوهش ،با افزودن درصدهاي مختلفی از گازوییل به خاک ،ویژگیهاي مهندسی خاک
آلوده شده بررسی شده است و اثر آن روي فرسایشپذیري خاک نیز بررسی شده است .با
توجه به اینکه امكان توسعۀ مجموعه انبار نفت همدان با افزایش ساخت مخازن دیگر،
ساخت سازهها و تأسیسات جانبی وجود دارد ،بررسی خاکهاي آلوده این محدوده از

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

سریع و حجم تولیدي رواناب زیاد است و بنابراین میزان فرسایش افزایش مییابد [ .]1در

ضروریات است .همچنین مجموعه مذکور در محدودۀ شهري قرار داشته و امكان خطرات
زیستمحیطی ناشی از نشت مواد نفتی به داخل خاک وجود دارد .بنابراین هدف از این
پژوهش ،بررسی میزان فرسایش پذیري خاکهاي آلوده شده محدودۀ بررسی شده است.

موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی عمومی منطقه
مجموعذۀ انبذذار نفذذت همذذدان بذذا موقعیذذت طذذول جغرافیذذایی  08˚ 39′ 99ʺ Eو عذذر
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جغرافیایی  30 ˚98′ 48ʺ Nبررسی شده است .این انبار در کیلومتر 92/2همدان قرار داشته و
جاده دسترسی به آن جاده همدان -تهران است .شكل  9موقعیت ناحیۀ بررسی شده را نشذان
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

میدهد.

از نظر تقسیمات ساختاري و چینهشناسی ایران این منطقه در زون سنندج-سیرجان قرار
دارد .این زون جزء ناآرامترین و بهعبارتی فعالترین زون ساختمانی ایران بهشمار میرود و
تا سنوزوئیک فازهاي دگرگونی و ماگماتیسم مهمی را پشت سر گذاشته است .فرآیندهاي
دگرگونی موجب پدیداري اسلیتها ،اسلیتهاي لكهدار ،شیستها ،هورنفلسها و انواع

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .2موقعیت ناحیۀ بررسی شده []22

گوناگون شیستهاي استرولیتدار ،کیانیت آندالوزیتدار و غیره در این منطقه شده است.
شواهد بسیاري در مناطق مجاور و در این منطقه وجود دارد که نشاندهندۀ نفوذ گرانیتوئیدها
پس از گابرو است .همچنین الیۀ میانی موجود در منطقۀ حاوي ندولهاي ژیپسی است [.]2
بر اساس نتایج حاصل از بررسیهاي صحرایی و آزمایشگاهی در این پژوهش ،سه الیۀ خاک
در محدودۀ بررسی شده شناسایی شده که بهدلیل فراوانی ترکیبات آهكی ،بهرنگ روشن
مشاهده میشوند .پژوهش حاضر روي خاکهاي این بخش انجام شده است .شكل  2نقشه
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زمینشناسی محدودۀ بررسی شده را نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .9نقشۀ زمینشناسی محدودۀ بررسی شده []9

بهمنظور بررسی ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی و فرسایشپذیري سه الیه خاک موجود
در منطقۀ بررسی شده ،نمونهبرداري دست خورده انجام شد .براساس نتایج حاصل از
بررسیهاي صحرایی و آزمایشگاهی ،سه الیه خاک موجود در محدودۀ بررسی شده مطابق

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

مواد و روشها

ردهبندي یونیفاید در ردۀ  SMقرار دارند و مقادیر بسیار زیاد آهک دارند (جدول  9و شكل
.)3
جدول  .2نتایج آزمایشهای تعیین حدود آتربرگ ،ردۀ خاک و درصد آهک
الیه

نمونه

LL%

PL%

PI%

نوع دانه بندي

درصد آهک

باالیی

L1

01/20

04/29

8/11

SM

89/99

میانی

L2

02/29

32/92

99/01

SM

22/92

پایینی

L3

02/2

22/90

99/02

SM

88/22

برنامه آزمایشها در این پژوهش به دو بخش آزمایشهاي زمینشناسی مهندسی و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .2نمودار دانهبندی سه الیه خاک
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آزمایشهاي فرسایشپذیري تقسیم میشود.

همۀ آزمایشهاي زمینشناسی مهندسی انجام شده در راستاي این پژوهش مطابق
استانداردهاي )( ASTM (2000جدول  )2ابتدا روي خاک پایه انجام شد ،سپس با آلوده
کردن خاک ،این آزمایشها بر خاکهاي آلوده انجام گرفت .براي آمادهسازي نمونههاي آلوده،
در مرحلۀ اول آزمایش تراکم استاندارد ابتدا با آب خالص براي تعیین مقادیر کنترلی و سپس
با گازوییل براي تعیین حداکثر میزان گازوییل قابل جذب بهوسیلۀ خاک انجام گرفته است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

 .2آزمایشهای زمینشناسی مهندسی روی خاک آلوده و غیرآلوده

طبق نتایج حاصل از این آزمایش مشخص شد که الیه باالیی و پایینی تا  %91گازوییل (به
دلیل زیاد بودن میزان آهک) و الیه میانی تا  %99گازوییل خاک را اشباع میکنند ،بدین مفهوم
که در این درصد گازوییل ،حداکثر وزن واحد حجم خشک را دارند .با معلوم شدن درصدي
از گازوییل که خاک را اشباع میکند ،مقادیر  93 ،2و  %91گازوییل به خاکهاي الیۀ باالیی و
پایینی و مقادیر  94 ،9و  %99گازوییل به خاکهاي الیۀ میانی بهصورت مصنوعی اضافه شد.
بنابراین  1نمونه خاک آلوده براي انجام آزمایشهاي زمینشناسی مهندسی خاک تهیه شد [.]0
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جدول  .9آزمایشهای زمینشناسی مهندسی براساس استاندارد موجود []21[ ،]29[ ،]2
دانه بندي و رده بندي خاک

)ASTM-D422(2000

حدود آتربرگ

)ASTM-D4318-87(2000

تراکم استاندارد

)ASTM-D698(2000

برش مستقیم

)ASTM-D3080(2000

مقاومت فشاري تکمحوري

)ASTM-D2166-87(2000

در آزمایش برش مستقیم براي تهیۀ نمونه از یک قالب مربعی شكل  94×94سانتیمتري
با ارتفاع  2سانتیمتر استفاده میشود .سپس نمونۀ تهیه شده در داخل جعبه برش قرار داده
شده و تنش عمودي مورد نظر روي نمونه اعمال میشود .تنش عمودي مورد نظر از
حاصلضرب وزن واحد حجم مرطوب الیۀ خاک در ضخامت سربار بهدست آمده است .بر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

نوع آزمایش

استاندارد آزمایش

اثر تنش عمودي اعمال شده دو قالب جعبه برش با نرخ جابهجایی ثابت نسبت به هم حرکت
داده میشوند و در حین حرکت نیروي الزم براي اعمال این جابهجایی اندازهگیري میشود.
حداکثر ) )γdmaxو درصد رطوبت بهینه ( )ωoptحاصل از آزمایش تراکم استاندارد انجام شده
است.
در آزمایش مقاومت فشاري تکمحوري نمونهها با وزن واحد حجم خشک حداکثر
(  )γdmaxو درصد رطوبت بهینه ( )ωoptحاصل از آزمایش تراکم استاندارد آمادهسازي
شدهاند .براي تهیه نمونههاي تکمحوري از قالب دو کفهاي و استوانهاي شكل به قطر 9

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

این آزمایش در شرایط تحكیم نیافته -زهكشی نشده ( )UUو با وزن واحد حجم خشک

سانتیمتر و طول  94سانتیمتر استفاده شده است .بر اساس این آزمایش یک نمونه از خاک
مورد نظر تا رسیدن به گسیختگی تحت بار محوري بهصورت کنترل کرنش قرار گرفته و
مقاومت آن بر اساس تنش کل ایجاد شده در نمونه در هنگام گسیختگی محاسبه میشود.
نتایج حاصل از آزمایشهاي زمینشناسی مهندسی روي نمونههاي آلوده و غیرآلوده در جدول
 3آورده شده است.
جدول .2نتایج آزمایشهای زمینشناسی مهندسی نمونههای آلوده و غیرآلوده
نمونهها

درصد گازوییل

حد روانی ()%

()%

حد خمیري

شاخص خمیري ()%

()g/cm3

حجم خشک

حداکثروزن واحد

()%

درصد رطوبت بهینه

داخلی()ɸ

زاویۀ اصطكاک

چسبندگی ()kPa

()kPa

تکمحوري

L3

مقاومت فشاري

L2

%4

01/20

04/29

8/11

9/29

22

0/2

2/0

98/0

%2

90

04/93

93/82

9/82

94/9

0/40

2/2

8/2

%93

99/22

03/29

99/19

9/88

8/9

3/22

3/2

2/8

%91

99

04/29

90/30

9/12

3

2/3

2/29

3/9

%4

02/29

32/92

99/01

9/82

90

2/12

2

1/2

%9

20

04/31

23/29

2/48

1

9/23

9/9

2

%94

22

02/23

91/32

2/99

2

9/99

0

2/9

%99

28

01/41

98/19

2/90

3/9

0

2

9/29

%4

02/2

22/90

99/02

9/22

22/3

2/2

94/2

22/2

%2

92

31/22

92/22

9/12

1/9

2/09

8/9

94/9

%93

92/98

09/22

99/99

2/49

2

2/92

2/3

2/8

%91

23

02

24/11

2/43

3

9/09

2/1

0/0

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1
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 .9آزمایشهای فرسایشپذیری
بهمنظور بررسی اثر گازوییل بر فرسایشپذیري خاکها ،ابتدا آزمایشهاي فرسایشپذیري
روي نمونهها با استفاده از دستگاه شبیهساز باران (شكل  )0موجود در دانشگاه بوعلی سینا و
ظروف مخصوص( )panتراکم نمونه انجام گرفت .این ظروف با ابعاد  34×34×99سانتیمتر
است و قبل از تراکم خاک در آنها ،از یک الیه زهكش شنی با ضخامت  94سانتیمتر
استفاده شده و خاک بررسی شده بهصورت یک الیه  9سانتیمتري روي آن متراکم شده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

خاک پایه و سپس آزمایشهاي فرسایشپذیري خاک آلوده با درصدهاي مختلف گازوییل بر

است .براي متراکم کردن خاک از یک چكش پالستیكی با وزن تقریبی  2کیلوگرم بهمنظور
اعمال نیروي عمودي بر سطح خاک و همچنین وزن واحد حجم خشک حداکثر و رطوبت
بهینه بهدست آمده از نمودار تراکم استاندارد (جدول  )3استفاده شده است .شدت بارش
استفاده شده براي بارش ،معادل میانگین شدت بارش در منطقه به مقدار  21میلیمتر در
ساعت بوده است .بعد از جمعآوري رواناب و آب نفوذي ،میزان رسوب موجود در آنها
اندازهگیري شده و نهایتاً مقادیرافت وزنی خاک بر اثر فرسایش بهدست میآید .براي انجام

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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آزمایش فرسایشپذیري از شیبهاي غالب منطقه که بین  94تا  04درجه است استفاده شده
است [ .]0جدول  0نتایج حاصل از این آزمایشها را بر نمونههاي آلوده و غیرآلوده نشان میدهد.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .2بخشهای مختلف دستگاه شبیهساز باران استفاده شده

در این بخش نتایج حاصل از آزمایشهاي خاک پایه و خاکهاي آلوده به گازوییل
محدودۀ انبار نفت همدان و آزمایشهاي مربوط به فرسایشپذیري این نمونهها بررسی شده
قرار گرفته است .هدف از این کار یافتن روابط میان پارامترهاي بهدست آمده از نمونههاي
انجام شده است ،تا با استفاده از این روابط ،ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی خاکهاي پایه
و آلوده منطقۀ بررسی شده با فرسایشپذیري معرفی شود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

تحلیل نتایج

*

جدول .2نتایج آزمایشهای فرسایشپذیری نمونههای آلوده و غیرآلوده در شیبهای مختلف
نمونه ها

L1

L2

L3

درصدگازوییل

شیب˚94

شیب ˚24

شیب ˚34

شیب ˚04

%4

92/0

24/0

23/2

999/42

%2

901/2

928/8

208/0

242/93

%93

922/93

222/2

209/2

228/13

%91

222/82

292/22

091/82

330/22

%4

34/8

942/93

992/93

392/23

%9

98/22

902/22

999/2

320/8

%94

20/13

928/22

200/93

329/23

%99

949/23

283/23

391/82

248/93

%4

93/33

29/42

21/02

82/22

%93

920/93

922/8

909/23

%91

912/0

221/02

244/13

294

2

* مقادیر افت وزنی حاصل از فرسایش بر حسب  kg/m .hrاست.

 .2تحلیل نتایج ویژگیهای زمینشناسی مهندسی خاک آلوده به گازوییل
 .2-2تحلیل نتایج آزمایش تراکم استاندارد

براساس نتایج بهدست آمده از این آزمایش ،مشاهده میشود که با افزایش درصد
گازوییل ،وزن واحد حجم خشک حداکثر در هر سه الیه خاک بررسی شده روند افزایشی و
درصد رطوبت بهینه سه الیه روند کاهشی داشته است (شكل  9و  .)2احاطه شدن ذرات
بهوسیلۀ گازوییل و وجود آب در خاک بهصورت همزمان قرارگیري ذرات ریز در بین ذرات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

%2

99/2

18/93

28/93

89/42
904/42
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درشتتر را تسهیل میبخشد ،بهگونهاي که گازوییل سطح ذرات را لغزنده و آب سبب
جابهجایی و ایجاد آرایش جدید در ذرات میشود .همچنین میزان آب جذب شده بهوسیلۀ
مییابد و خاک با رطوبت کمتر به حداکثر چگالی خشک میرسد [ .]3تأثیر آلودگی نفتی
روي خواص ژئوتكنیكی خاکهاي ریزدانه بهوسیلۀ کرمانی و عبادي بررسی شد .نتایج
حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش میزان نفت به خاک ،باعث افزایش حداکثر دانسیته
خشک و کاهش درصد رطوبت بهینه میشود ] .[91شایان ذکر است که انجام آزمایش
تراکمپذیري بهوسیلۀ میگودا و راتنویرا روي دو نوع رس آلوده با پالستیسیته کم و زیاد،

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

ذرات کاهش مییابد .در نتیجه میزان آب بین دانهاي الزم براي لغزیدن ذرات روي هم کاهش

نشاندهندۀ افزایش تراکمپذیري بوده است ] .[24بنابراین میتوان دریافت که تراکمپذیري
خاک وابسته به نوع ماده آالینده ،جنس رسوبات و نوع آزمایش انجام شده است.

شکل  .1تغییرات وزن واحد حجم خشک حداکثر در مقابل گازوییل

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .2تغییرات درصد رطوبت بهینه در مقابل گازوییل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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 .9-2تحلیل نتایج آزمایش حدود آتربرگ

نتایج حاصل از آزمایشهاي تعیین حدود آتربرگ نشان میدهد که با افزایش درصد
گازوییل حدود روانی و خمیري خاک در هر سه الیه روندي افزایشی داشتهاند که این روند
حالت آلوده بیشتر از حالت غیرآلوده است .چنانکه در شكل  8مشاهده میشود ،پارامتر
شاخص خمیري در حالت آلوده مقادیر یکنواختی را نشان نمیدهد .بهطوريکه در الیۀ
باالیی و پایینی میزان شاخص خمیري در  2و  91درصد آلودگی افزایش ،و در  93درصد
آلودگی مقدار کمتري را نشان میدهد .اما در الیۀ میانی مقدار این پارامتر در  2درصد آلودگی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

در الیه میانی بیشتر بوده است (شكل  .)2مقادیر شاخص خمیري نیز ،در هر سه الیه خاک در

بیش از سایر درصدهاي آلودگی است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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شکل  .2تغییرات حد روانی و حد خمیری در مقابل گازوییل

اگر از آب بهعنوان سیال منفذي استفاده شود ،تأثیر فاکتورهاي مكانیكی یکسان باقی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .8تغییرات شاخص خمیری در مقابل گازوییل

میماند ،چنانچه بهجاي آب از سیال آلی استفاده شود ،ویژگیهاي فیزیكی سیال بهعنوان
مثال ویسكوزیته ،روي حد روانی تأثیر دارد .بهعبارت دیگر افزایش ویسكوزیته باعث
روانی باالتر میرود ].[24
 .2-2تحلیل نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری تکمحوری

طبق نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاري تکمحوري ،مشاهده میشود که مقادیر
مقاومت فشاري زهكشی نشده در نمونهها با افزایش درصد گازوییل کاهش یافته است

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

مقاومت بیشتر یا نیروي کششی ایجاد شده مانع از حرکت ذرات میشود و از این رو حد

(شكل  .)1با افزایش میزان ماده نفتی ،اصطكاک بین ذرهاي بهدلیل اثر روانكاوي ایجاد شده
بهوسیلۀ ماده نفتی کاهش یافته و منجر به شكست در دورۀ زمانی کوتاه میشود و در نتیجه
مقاومت کاهش مییابد ] .[98همچنین نمودارهاي تنش-کرنش هر سه الیه خاک با
درصدهاي مختلف آلودگی در شكلهاي 99 ،94و  92نشان داده شده است .در آزمایش
مقاومت فشاري تکمحوري ،مقاومت برشی خاک ( )fτنصف مقاومت فشاري محدود نشده
( )quاست و مقاومت برشی نشاندهندۀ چسبندگی ( )Cuخاک است.
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τ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .2تغییرات مقاومت فشاری تکمحوری در مقابل گازوییل

درصد گازوییل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل .22نمودار مقاومت فشاری تکمحوری خاکهای آلوده الیۀ باالیی ()L1

درصد گازوییل
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شکل  .22نمودار مقاومت فشاری تکمحوری خاکهای آلوده الیه میانی ()L2

شکل  .29نمودار مقاومت فشاری تکمحوری خاکهای آلوده الیۀ پایینی ()L3
 .2-2تحلیل نتایج آزمایش برش مستقیم

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

درصد گازوییل

با توجه به نتایج بهدست آمده از این آزمایش مشاهده شد که با افزایش آلودگی در
نمونهها ،مقاومت برشی کاهش مییابد .در هر سه الیۀ بررسی شده پارامترهاي مقاومت برشی
گازوییل مقادیر چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی کاهش مییابد .شكل  93و 90مقادیر
چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی را در درصدهاي مختلف گازوییل نشان میدهد .همچنین
شكل  99نمودارهاي تغییرات مقاومت برشی هر سه الیه خاک را با درصدهاي مختلف
آلودگی نشان میدهد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

یعنی چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی روند نزولی را دنبال کرده و با افزایش درصد
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شکل  .22تغییرات چسبندگی در مقابل گازوییل
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .22تغییرات زاویۀ اصطکاک داخلی در مقابل گازوییل

علت کاهش در تنش برشی ترکیب دو اثر فیزیكی و شیمیایی ماده نفتی است .از نظر
فیزیكی وجود ماده نفتی سبب آسان شدن لغزش دانههاي خاک به روي یکدیگر در هنگام
برش شده که موجب کاهش تنش برشی خاک شده است .از نظر شیمیایی تورم خاک ریزدانه
رجائی تأثیر آلودگی نفتی روي ویژگیهاي مكانیكی ماسه ،سیلت و رس را بررسی کرده
است .نتایج حاصل از این تحقیق ،نشان میدهد که با افزایش درصد مواد نفتی به خاک،
مقادیر پارامترهاي مقاومتی خاکها از جمله مقاومت برشی کاهش مییابد ] .[8همچنین
جورج و همكاران به بررسی ویژگیهاي ژئوتكنیكی خاک ماسهاي آلوده به روغن موتور

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

با جذب آب بیشتر از جذب نفت است که بهدلیل آب دوست بودن خاک ریزدانه است [.]2

پرداختند .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که با افزایش میزان روغن موتور به خاک
مقاومت برشی خاک کاهش مییابد ].[92
گازویی

L2

گازوییل

L1

ل

گازوییل
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L3

 .9بررسی روابط ویژگیهای زمینشناسی مهندسی خاک غیرآلوده با فرسایشپذیری
 .2-9رابطۀ تراکم با فرسایشپذیری

شكل هاي  92 ،92و  98مقادیر افت وزنی خاک را نسبت به تراکم براي هر سه الیه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .22تغییرات مقاومت برشی هر سه الیه خاک آلوده

خاک در شیبهاي  94تا  04درجه نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود خاک الیۀ میانی
که داراي تراکم بیشتري است مقدار افت وزنی بیشتري را نشان داده است .تراکم باالي آن
حالی که بخش ریزدانه کمتر و یا بخش درشت دانه بیشتر بهدلیل نیاز به نیروي برشی
بیشتر براي فرسایش ،باید فرسایش کمتري را نشان دهد .با توجه به اینکه بارزترین
مشخصه خاکهاي بررسی شده ،درصد زیاد آهک نمونههاي خاک است ،از اینرو ،بخش
ریزدانه عمدتاً از ترکیبات آهكی است .از این رو حضور آهک طبیعی کمتر در بخش ریزدانه
خاک الیه میانی نسبت به الیههاي باالیی و پایینی میتواند باعث مقاومت کمتري در مقابل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

بهدلیل وجود بخش ریزدانه کمتر که نشان از وجود بخش درشت دانه بیشتر است ،است .در

فرسایش شود .همچنین عامل انحالل آهک تحت بارش ناشی از دستگاه شبیهساز باران
میتواند به فرسایش آهک کمک کند .در تمامی نمونهها شیب بحرانی  04درجه است.

شکل .22رابطۀ وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه در مقابل فرسایشپذیری
الیۀ میانی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .28رابطۀ وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه در مقابل فرسایشپذیری
الیۀ پایینی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل .21رابطه وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه در مقابل فرسایشپذیری

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

بررسی تأثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایشپذیري خاکهاي غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان ...

222

 .9-9رابطه مقاومت فشاری تک محوری با فرسایش پذیری

شكل  91رابطۀ مقاومت فشاري تکمحوري و فرسایشپذیري را براي هر سه الیه خاک
در شیبهاي مختلف  94تا  04درجه نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود بیشترین
مقاومت فشاري متعلق به خاک الیه پایینی بهدلیل حضور آهک طبیعی بیشتر است و
بیشترین درصد افت وزنی مربوط به خاک الیه میانی بهدلیل حضور آهک طبیعی کمتر در
بخش ریزدانه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .22رابطه مقاومت فشاری تکمحوری با فرسایشپذیری سه الیه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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 . 2-9رابطۀ مقاومت برشی با فرسایشپذیری

نمودارهاي رابطۀ بین چسبندگی خاک حاصل از آزمایشهاي برش مستقیم با
که بیشترین افت وزنی خاک مربوط به الیۀ میانی است ،که داراي کمترین میزان چسبندگی
است .این موضوع بیان کننده مقاومت کم این الیه در برابر فرسایش است.
همچنین نمودارهاي رابطۀ زاویۀ اصطكاک داخلی در مقابل میزان افت وزنی خاکها در
اثر فرسایش در شكل  29آورده شده است .روند این نمودارها نشان میدهد که الیۀ میانی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

فرسایشپذیري سه الیه خاک در شكل  24آمده است .این نمودارها بیانگر این مطلب است

داراي حداکثر فرسایش در شیب بحرانی  04درجه و حداکثر زاویۀ اصطكاک داخلی است ،و
الیۀ پایینی بهدلیل مقاومت برشی بیشتر ،فرسایش کمتري دارد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .92رابطۀ زاویۀ اصطکاک داخلی با فرسایشپذیری سه الیه خاک

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .92رابطۀ چسبندگی با فرسایشپذیری سه الیه خاک
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 .2بررسی روابط ویژگیهای زمینشناسی مهندسی خاک آلوده با فرسایشپذیری
 .2-2رابطۀ تراکم خاک آلوده با فرسایشپذیری

با توجه به دو فاکتور (وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه) که از
آزمایش تراکم استاندارد خاک بهدست میآید و رابطۀ بین وزن واحد حجم خشک
حداکثرخاکهاي آلوده با فرسایشپذیري ،با افزایش آلودگی ،وزن واحد حجم افزایش مییابد
که بهدنبال آن مقدار افت وزنی خاک یا بهعبارتی فرسایش خاک نیز افزایش یافته است .یعنی
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رابطۀ مستقیمی بین فرسایش و وزن واحد حجم خشک حداکثر در هر سه الیه خاک آلوده
وجود دارد.
برمیآید که با افزایش آلودگی و کاهش درصد رطوبت بهینه ،مقدار افت وزنی خاک افزایش
مییابد .به این معنا که رابطۀ معكوسی بین درصد رطوبت بهینه و فرسایشپذیري خاک آلوده
وجود دارد .نمودارهاي مربوط در شكلهاي  23 ،22و  20نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .99تغییرات وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه خاک آلوده در مقابل
فرسایشپذیری (الیه باالیی)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

همچنین از بررسی رابطۀ درصد رطوبت بهینه خاکهاي آلوده با فرسایشپذیري چنین
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شکل  .92تغییرات وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه خاک آلوده در مقابل
فرسایشپذیری (الیه میانی)
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل .92تغییرات وزن واحد حجم خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینۀ خاک آلوده در مقابل
فرسایشپذیری (الیۀ پایینی)

رابطۀ بین مقاومت فشاري تکمحوري خاک آلوده با افت وزنی خاک در شكل  29نشان
داده شده است .چنانکه مشاهده میشود با افزایش آلودگی و کاهش مقاومت فشاري
تک محوري ،مقاومت خاک در برابر فرسایش کاهش یافته است و در نتیجه یک نسبت عكس
بین مقاومت فشاري تکمحوري خاک آلوده با فرسایشپذیري خاک وجود دارد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

 .9-2رابطۀ مقاومت فشاری تکمحوری خاک آلوده با فرسایشپذیری

 .2-2رابطۀ مقاومت برشی خاک آلوده با فرسایشپذیری

مقادیر چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی خاک بر اثر آلودگی کاهش مییابند .از اینرو،
چنانکه در شكلهاي  22 ،22و  28مشاهده میشود بین چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی
با افت وزنی خاک ،با توجه به افزایش آلودگی رابطۀ عكس وجود دارد .از اینرو ،هرچه
میزان آلودگی بیشتر میشود چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی کاهش مییابد و در نتیجه
فرسایش افزایش مییابد .که در هر سه الیه نتایج مشابهی نشان میدهد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .91تغییرات مقاومت برشی خاک آلوده در مقابل فرسایشپذیری (الیۀ باالیی)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .92تغییرات مقاومت فشاری تکمحوری خاک آلوده با فرسایشپذیری (سه الیه)
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شکل .92تغییرات مقاومت برشی خاک آلوده در مقابل فرسایشپذیری (الیۀ میانی)

 .2بررسی روابط حداکثر مقادیر فرسایش خاک آلوده و غیرآلوده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

شکل  .98تغییرات مقاومت برشی خاک آلوده در مقابل فرسایشپذیری (الیۀ پایینی)

با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهاي فرسایشپذیري روي خاک غیرآلوده مشخص شد
که حداکثر میزان فرسایش در هر سه الیه خاک غیرآلوده در شیب  04درجه بوده است
است و بیشترین میزان حفاظت نیز باید براي این شیب صورت گیرد .اما حداکثر میزان
فرسایش در خاک آلوده در شیبهاي مختلف بر حسب درصدهاي مختلف آلودگی متغیر
است بنابراین شیب بحرانی منطقه براي سه الیه خاک آلوده با توجه به میزان آلودگی متغیر
بوده و یکسان نیست.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

بنابراین این شیب بحرانیترین شیب از نظر فرسایش براي هر سه الیه خاک در این منطقه

شكل  21نمودارهاي مربوط به مقادیر فرسایش را در درصدهاي مختلف آلودگی براي هر
سه الیه خاک نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود مقادیر فرسایش با افزایش آلودگی
افزایش یافته و در  91و  %99آلودگی در هر سه الیه مقادیر فرسایش بیشترین مقدار را نشان
داده است .بهگونهاي که در الیۀ میانی مقدار فرسایش بهعلت کمتر بودن آهک نسبت به دو
الیه دیگر ( ،)%22/92بیشتر است .اما الیه پایینی بهدلیل بیشتر بودن آهک ( )%88/22نسبت
به الیۀ میانی و باالیی مقدار فرسایش کمتري را نشان داده است .در نتیجه حداکثر مقدار
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فرسایش در سه الیه خاک در  91و  %99گازوییل تقریباً  3برابر مقدار فرسایش در حالت
غیرآلوده است.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

شکل  .92تغییرات حداکثر مقادیر فرسایش سه الیۀ خاک در مقابل گازوییل

نتیجهگیری
 .1طبق نتایج آزمایش دانهبندي نمونهها ،سه الیه خاک در محدودۀ انبار نفذت همذدان از
نوع  SMبا درصد باالي آهک است.
 .2در هر سه الیه خاک با افزایش درصد گازوییل حدود روانی و خمیذري خذاک رونذدي
افزایشی داشته اند که این روند در الیذه میذانی بذیشتذر بذوده اسذت .مقذادیر شذاخص
خمیري ،مقادیر یکنواختی را نشان نمیدهند ولی بذهطذور کلذی در خذاکهذاي آلذوده
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مقادیر شاخص خمیري بیشتر از خاکهاي غیرآلوده است.
 .3طبق نتایج حاصل از تراکم خاک آلوده بر فرسایشپذیري ،خاک الیذه میذانی کذه داراي
وزنی بیشتري را نشان داده است .این موضوع را میتوان به این مطلب نسذبت داد کذه
حضور آهک طبیعی کمتر در بخش ریزدانه خاک الیه میانی نسبت به الیذههذاي دیگذر
میتواند باعث مقاومت کمتري در مقابل فرسایش شود .همچنین حضور گازوییذل هذم
به این روند کمک کرده و باعث افزایش فرسایش شده است.
 .4در اثر آلودگی خاکها با گازوییل مقاومت خاکها در برابذر فرسذایش کذاهش یافتذه و
مقدار افت وزنی بیشتر شده است .در نتیجه مقاومت فشاري تکمحذوري خذاکهذاي
آلوده با فرسایشپذیري نسبت عكس دارد.
 .5هر چه میزان آلودگی افزایش مییابد چسبندگی و زاویۀ اصطكاک داخلی کاهش یافتذه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

تراکم بیشتري است (بخش ریزدانه کمتر و بخش درشتدانذه بذیشتذر) ،مقذدار افذت

و در نتیجه فرسایش افزایش مییابد .بین مقاومت برشی خاک آلوده و فرسذایش رابطذۀ
معكوسی وجود دارد.
( ،)%22/92بیشتر است .اما الیۀ پایینی بهدلیل بیشتر بودن آهک ( )%88/22نسبت بذه
الیۀ میانی و باالیی مقدار فرسایش کمتري را نشان داده است.
 .7حداکثر مقدار فرسایش در سه الیه خاک در  91و  99درصذد گازوییذل تقریبذاً  3برابذر
مقدار فرسایش در حالت غیرآلوده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289

 .6در الیۀ میانی مقدار فرسایش بذهعلذت کذمتذر بذودن آهذک نسذبت بذه دو الیذۀ دیگذر

 .8شیب بحرانی منطقه براي هر سه الیه خاک غیرآلوده  04درجه است .اما در خاک آلوده
شیب بحرانی سه الیه با توجه به نوع پارامتر استفاده شده متغیر بوده و یکسان نیست.
 .9با توجه به اینکه مجموعه انبار نفت همدان در محدودۀ شذهري قذرار داشذته و امكذان
خطرات زیستمحیطی حاصل از نشت مواد نفتی به داخل خاک و در پذی آن افذزایش
فرسایشپذیري خاک وجود دارد ،در این تحقیذق سذعی شذده اسذت ایذن پدیذدۀ مهذم
بهصورت کمی و عددي بیان شود تا با بررسی این موضوع بذهوسذیلۀ مذدیران مربذوط،
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قدمی در جهت ممانعت از توسعه و نشر آلودگیهذاي حاصذل بذه محذدوده شذهري و
همچنین جلوگیري از افزایش فرسایش هر چه بیشتر خاک برداشته شود.

 .1ابري ر" ،.بررسی تأثیر برخی از پارامترهاي زمینشناسی مهندسی بذر فرسذایش بذارانی خذاک در
بخش باالدست سد اکباتان با استفاده از دستگاه شبیهسذاز بذاران" ،پایذان نامذۀ کارشناسذی ارشذد
زمینشناسی مهندسی ،دانشكدۀ علوم پایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان (.)9382
 .2اقلیمی ب" ،.نقشۀ  9:294444چهار گوش همدان" ،سازمان زمینشناسذی و اکتشذافات معذدنی
کشور (9321ب).
 .3بایزیدي ا" ،.بررسی تأثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر ویژگیهاي مهندسذی خذاکهذاي سذطحی
محدودۀ انبار نفت همدان» ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی ،دانشكدۀ علوم پایه،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.8.1

منابع

دانشگاه بوعلی سینا ،همدان (.)9314
 .4حسینآبادي ا" ،.بررسی تأثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسذایشپذذیري خذاکهذاي سذطحی

زمینشناسی مهندسی ،دانشكدۀ علوم پایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان (.)9310
 .5حیدریان ه" ،.روشهاي اسذتاندارد نمونذههذاي آزمایشذگاه مكانیذک خذاک براسذاس اسذتاندارد
 ،"ASTM2000انتشارات آوند اندیشه (. 208 )9382

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.289
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