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 خاک رستاثیر آلودگی نفت خام  بر مروری بر تحقیقات انجام شده در حیطه 
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 چکیده:
نفت خام و مشتقات آن در  استخراج نفت در مناطق نفتی، به علت در جوامعی که فعالیت اکتشافی نفت خام انجام می گیرد

این نشت نفت خام عالوه بر تاثیرات منفی محیط در  ستیمه  غول پیکر شاهد عبور نفت کش هایکنند روزانه خاک نفوذ می

در  ی نیزتغییرات شودصیات ژئوتکنیکی خاک محل میباعث تغییراتی در خصوکه های آب زیرزمینی زیستی مانند آلودگی سفره

در  شودمیجاد اینیز تغییر  بافت و ساختار آن ،های ریزدانهخاکصورت تغییر در خصوصیات فیزیکی و های دانه ای به خاک

سو با موضوع تحقیق با مراجعه به کتاب های مرجع و  هم حاضر اسنادی و کتابخانه ای  این پژوهش به روش تحقیق مطالعه

توصیف و تحلیل  داده ها به روش تجزیه و تحلیلبه آخر در و  اقدام به فیش برداری می نماییمسایت های معتبر در این باره 

و خاک به دست آوردن تاثیر پارامتر های مقاومتی ، اصطکاک، کششی  خاک آغشته به نفت خام برای موضوع می پردازیم. 

 می باشد. بهینه از خاک رسیتفاده برای اس این روش مناسبیسالم 
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 :  مقدمه -1
کنند. این نفت خام و مشتقات آن در خاک نفوذ می گیرد،کشورهایی که فعالیت اکتشافی نفت خام انجام می در

های آب زیرزمینی باعث تغییراتی در نشت نفت خام عالوه بر تاثیرات منفی محیط زیستی مانند آلودگی سفره

های دانه ای به صورت تغییر در خصوصیات شود. این تغییرات در خاکخصوصیات ژئوتکنیکی خاک محل می

باشد. در این راستا تغییر در مشخصات انه به شکل تغییر در بافت و ساختار خاک میهای ریزدفیزیکی و در خاک

ها شده و منجر تواند منجر به کاهش ظرفیت باربری و افزایش نشست کلی و نسبی پی سازهمهندسی الیه خاک می

وژن و کربن تشکیل از آنجا که نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدر [1] ای شود.به گسیختگی سازه

شده و دارای مقادیر کم تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می باشد به صورت طبیعی در 

 .زیرزمین و به صورت استثنایی در روی زمین یافت می شود

مایع نامیده می شود که درحالت طبیعی به صورت  که در قسمت پاورقی هست 3و به روسی 2ینفت خام به انگلیس

 .خصوصی از خود نشان می دهده بوده و رنگ آن قهوه ای زرد مایل به سیاه است دربرابر نور انعکاسی، رنگ سبز ب

زنجیره اتم  14مواد نفتی آلوده کننده نمونه خاک مورد مطالعه از نوع هیدروکربن های آلکانی جامد با بیش از   [ 2]

ک به ترتیب پارامترهای مقاومت برشی )چسبندگی و زاویه اصطکاک کربن می باشد.  که با افزایش میزان آلودگی خا

با  این حال مقایسه پارامتری های مقایسه ای [ 3]. می یابدو نشست تحکیمی افزایش  یافته داخلی( کاهش

ژئوتکنیکی انواع خاک ها حائز اهمیت است در این پژوهش سعی در این بوده که ورود نفت خام به خاک بسیار 

حالت طبیعی باشد تا اثرات مستقیم تغییرات فیزیکی و شیمیایی نفت خام در تغییرات پارامتری مقاومتی،  نزدیک به

اصطحکاک وکششی  توسط آزمایش بررسی شود، در نتیجه  هدف از این آزمایشات بررسی آلودگی خاک رس با 

مت خاک  می باشد که با نفت خام و معین کردن تاثیر آلودگی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از قبیل مقاو

 [1] گردید.می درصدهای مختلف نفت خام آلوده 

 بیان مسئله: -2
در  باعث تغییر چسبنده، و در خاک های فیزیکی  خصوصیات دانه ای، باعث تغییر در خاک های نفتی آلودگی های

 لوله های مخازن نفتی،ها،  سازه پی آلوده به نفت برای و مقاومت خاک های خاک می شود. پایداری بافت و ساختار 

اهمیت دارد. با  و ساحلی دریایی های سازه پایداری بررسی از جمله برای و خاکی شیب های انتقال نفت، پایداری

 تغییر در مقاومت، نشست و ایجاد باعث تغییر تواند می خاک در مشخصات مهندسی تغییرات که این توجه به این

 شکل در 

موارد با توجه به وجود سازه ها  در برخی زمان بر و پرهزینه، کننده امری ودهحذف مواد آل خاک ها شود و نیز

است. از  ضروری امری مهندسی های استفاده از آن در پروژه رفتار خاک آلوده، برای بررسی است، بنابراین غیرممکن

سازه  بستر خاکی و مشتقات آن به درون خاک و نشت مواد نفتی بر روی گسترده ای تحقیقات سال قبل، حدود سی

                                                 
2  Crude Oli 
3  Naphra 
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آلودگی  پخش وسیع به منجر اخیر ها در سال های و جنگ مختلف، انجام گرفته است. وقوع حوادث غیرمترقبه های

حمله به  بندر فجیره، های انفجار در نفتکش شده است. انفجار در نفتکش سانچی، در سواحل کشور  نفتی های

 سبب به تندگویان شهید از پاالیشگاه ایران زیست حیطسازمان م خطوط انتقال نفت در شرق عربستان، شکایت

و حمله به نفتکش  های آب شرب و مزارع مناطق روستایی و چاه پاالیشگاه دست نفت به پایین زیاد نشت بسیار

  1397 است که در سالهای حوادثی عمان، همگی مستقر در دریای های

 اضافه کرد.  گذشته را نیز در سال های ها حادثه  ، دهموارد مطرح شده به لیست باید است که  رخ داده 1398و 

 آلودگی کردند که اگرچه تأثیر کردند. آنان بیان را بررسی آلوده به نفت های مقاومت ماسه (1992و همکاران ) ککو

 میدهد را افزایش پذیری را کاهش داده و فشردگی اصطکاک داخلی اما زاویه نیست؛ کم آن زیاد در درصدهای

به  ماسه و خاک رس برای به ترتیب ی مشابه جنتای ( نیز1994و راتناویرا ) ( و میگودا1994و همکاران )پوری .

که  و آلوده انجام دادند و دریافتند ماسه تمیز را بر روی سه محوری ( آزمایش1992و داس) دست آوردند. اوگین

 . شود می ماسه سست و متراکم دو اصطکاک داخلی زاویه کاهش شدید باعث اشباع کامل با مشتقات نفتی

نفت گزارش  را با گذشت زمان و کاهش میزان مقاومت ماسه آلوده به نفت کویت ( افزایش1992السند و اسماعیل)

 و  مختلف صحرایی یش هایاآزمبا  (1381 (همکاران و پور  کرده اند. گیتی

( 2007و همکاران ) دند. خامه چیانکر را بررسی اطراف پاالیشگاه ها خاک های آلودگی میزان آزمایشگاهی،

 تأثیر منظور تعیین به آزمایش کردند. این بررسی برش مستقیم آزمایش مقاومت خاک را از طریق پارامترهای

 [4]آلوده صورت گرفته است. مقاومت خاک های بر پارامترهای آلودگی

به منظور که تراکم پذیری خاک است گسترده این پژوهش محدود به بررسی اثر نفت خام بر پارامترهای مقاومتی، 

 [ 5برجسته نمودن اثر نفت خام بر مقاومت خاک، آزمایشات در وزن مخصوص پیشنه انجام گرفته اند. ]

 زیر پاسخ دهیم:در این تحقیق برانیم که به سواالت 

 آلودگی نفت خام بر پارامتر های مقاومتی خاک رس چه تاثیری دارد؟ -1

 های مقاومتی دانسیته خاک رس چه تاثیری دارد؟ آلودگی نفت خام بر پارامتر -2

 آلودگی نفت خام بر پارامتر های مقاومتی تراکم پذیری خاک رس چه تاثیری دارد؟ -3

 آلودگی نفت خام بر پارامتر های مقاومتی اصطحکاک خاک رس چه تاثیری دارد؟ -4

 آلودگی نفت خام بر پارامتر های مقاومتی کشتسانی خاک رس چه تاثیری دارد؟ -5

 رور مطالعاتم -3
در سال های اخیر بر اثر وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله جنگ و انفجار در نفتکش ها منجر به پخش وسیع 

آلودگی های نفتی در سواحل کشور و خاک های شد که  باعث  تغییر و تاثیر  خواص فیزیکی و شیمیایی در سواحل 

هست که ما بخواهیم این آلودگی را از خاک ها جدا کنیم و خاک ها شدند به این دلیل امر پر هزینه و زمان بری 

و  بنابراین مهندسین شیمی بر این تفکر هستند تا با بررسی خاک های دانه ریز و تاثیراتی که نشت مواد نفتی

مختلف در سواحل ها  ایجاد می کنند پارامتر های متفاوتی را  سازه های مشتقات آن به درون خاک و بستر خاکی

 رسی قرار دهند تا با توجه به پژوهش ها و آزمایش ها مورد نظر خویش بهره بری مناسبی داشته باشند.مورد بر

 فارسی پیشینه های 3-1

مقاله ای تحت عنوان اثرات آلودگی نفتی و زیست پاالیی بر خواص  1400سلیم نژاد و همکارانش در سال 

ه بیانگر این بوده که نشت نفت و مشتقات آن به خاک ژئوتکنیکی خاک رسی بسیار پالستیکی نوشته اند این مقال
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می تواند رفتار مهندسی خاک را تغییر دهد و همچنین باعث ایجاد بالیای زیست محیطی شود. همچنین بازیابی 

محیطی و های آلوده به شرایط طبیعی و ساخت مواد آلوده به عنوان مصالح ساختمانی مناسب از نظر زیستمکان

های اصالح است. زیست پاالیی، به عنوان یک رویکرد کارآمد، کم هزینه و زمند استفاده از تکنیکژئوتکنیکی نیا

 سازگار با محیط زیست، در مورد خاک های رسی بسیار پالستیکی استفاده شد. برای درک بهتر تغییر در

های پاالیی، محدودیتهای ژئوتکنیکی خاک ریزدانه بسیار پالستیکی ناشی از آلودگی نفت خام و زیست ویژگی

 های تحکیمآتربرگ، تراکم، فشار نامحدود، برش مستقیم و آزمایش

های خاک های خاک طبیعی، آلوده و زیست پاالیی شده برای بررسی اثرات آلودگی و اصالح بر ویژگیبر روی نمونه

، مقاومت فشاری 5ه، میزان رطوبت بهین4ریزدانه انجام شد. آلودگی نفتی باعث کاهش حداکثر چگالی خشک 

های . عالوه بر این، آلودگی باعث افزایش شاخصخاک می شود ، مقاومت برشی، فشار تورم و ضریب تحکیم6محدود

 50زیست پاالیی آلودگی خاک را تا حدود این گونه است که . خاک نیز می شود پذیریفشردگی و تورم و تراکم

، شاخص تورم، MDD ،UCSوده، زیست پاالیی باعث کاهش همچنین در مقایسه با خاک آلمی یابد درصد کاهش 

، مقاومت برشی، انسجام، زاویه اصطکاک داخلی، کرنش OMCتورم آزاد و فشار تورم خاک و همچنین افزایش 

تجزیه و تحلیل ریزساختاری نشان داد که آلودگی نفتی ساختار  می شود.شکست، تخلخل، شاخص تراکم و نشست 

. در حالی که باعث کاهش یابد ت شیمیایی، عناصر و مواد معدنی تشکیل دهنده تغییر نمیخاک را از نظر ترکیبا

. زیست پاالیی می دهدو زیست پاالیی به طور قابل توجهی پارامترهای ذکر شده را افزایش  هسطح ویژه خاک شد

دگی نفتی بر خواص در نتیجه، آلو همنجر به تشکیل بافت های شبه فیبری و ساختارهای متخلخل و آگلومره شد

 [14]، اما زیست پاالیی بهبود یافت.همکانیکی خاک تأثیر منفی گذاشت

 

در مقاله ای تحت عنوان پسماندهای آالینده پاالیشگاه نفت خام و اثرات  1400اسدی االسوند و همکارانش  در سال 

ی آلودگی روغن به دلیل آن بر برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و کانی شناسی خاک نوشته است که به بررس

ریختن یا نشت اتفاقی آسیب زیادی به محیط وارد می کند. به طور پیوسته در محیط های زیر سطحی نفوذ می کند 

و سیستم خاک و آب را آلوده می کند. آلودگی هیدروکربنی نه تنها کیفیت خاک را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه 

نیز تغییر خواهد داد. این مطالعه خواص ژئوتکنیکی، فیزیکوشیمیایی و خواص فیزیکی خاک آلوده به نفت را 

 [15] های غیرآلوده را برای مقایسه ارائه کرد.های آلوده به نفت و همچنین خاکشناسی خاککانی

 

مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک های  1399وفائیان و همکارانش در سال 

هیدروکربن های نفتی  نوشته اند در این مقاله  بر تجزیه و تحلیل خواص مهندسی و تغییرات ژئوتکنیکی  آلوده به

خاک آلوده به خاک متمرکز، هیدروکربن های نفتی در مقایسه با خاک های غیر آلوده همچنین شناسایی رفتارهای 

این مطالعه با رده است ان آلودگی بسیار گستها در زمهای تعامل بین خاک و آالیندهفیزیکی و شیمیایی و مکانیسم

های آتربرگ، ظرفیت تبادل کاتیونی،هدایت الکتریکی و اسیدیته، های نفتی بر محدودیتهدف بررسی اثرات آالینده

حداکثر چگالی خشک و رطوبت بهینه خاک رسی در مقایسه با نمونه های غیرآلوده با شرایط زمین شناسی مشابه 

                                                 
4 MDD 
5 OMC 
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اه نفت گچساران. اثرات قابل توجه آالینده ها بر روی خاک رسی شامل افزایش ظرفیت تبادل در منطقه پاالیشگ

 [6کاتیونی و هدایت الکتریکی، اما کاهش اسیدیته در مقایسه با نمونه های غیر آلوده است بررسی شده است.]

 

نفتی قابل توجه بر روی  در مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر آلودگی های 1399مکارچیان وهمکارانش در سال 

خواص مکانیکی خاک های ریز دانه نوشته است که در این مقاله به بررسی تاثیر حضور آلودگی های نفت خام و 

به این منظور عالوه بر آزمایش های مقدماتی،  بر سازه های ساحلی گازوییل بر روی خاک ریز دانه رسی و تاثیر آن

است.  هری محدود نشده و جامدسازی بر روی خاک های آلوده انجام شدهیدرومتری، برش مستقیم، مقاومت فشا

[4] 

در مقاله ای تحت عنوان تاثیر آلودگی نفت خام بر خصوصیات ژئوتکنیک خاک  1398قیاس و همکارانش در سال 

رس کائولینیت در بستر راه  نوشته است که در این مقاله در خصوص آلودگی خاک رس کائولیتی با نفت خام و 

تعیین اثر آلودگی بر خصوصیات ژئوتکنیک خاک از قبیل حدود اتر برگ، چگالی ویژه، تراکم، مقاومت فشاری تک 

 [1محوری و نفوذ پذیری بررسی کردند. ]

 

مقاله ای تحت عنوان ارزیابی تاثیر آلودگی فاضالب بر خواص مقاومتی  1398قهرمانی و همکارانش در سال 

رس سیلتی نوشته اند در این مقاله به آلودگی خاک های ریزدانه در سفره های  ژئوتکنیکی و الکتریکی یک خاک

شهری به فاضالب که منجر به تغییرات قابل توجهی در خواص شیمیایی، فیزیکی و مقاومتی این نوع خاک می شود 

آمدن سطح بررسی شد. این پدیده از آن جهت حائز اهمیت است که آلودگی خاک ها در یک منطقه شهری با باال 

 [16ایستابی در اثر نفوذ فاضالب ممکن است منجر به از بین رفتن مقاومت خاک و آسیب ساختاری شود.]

 

بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای رسی آلوده به مقاله ای تحت عنوان  1396حسینی و همکارانش در سال 

روغن و مشتقات آن مانند بنزین، روغن ( نوشته اند که در آن از RSMگازوئیل با استفاده از روش سطح پاسخ )

موتور و گازوئیل استفاده می کنند بخش های مختلف صنعتی و غیرصنعتی به عنوان منابع اصلی انرژی در سراسر 

جهان به شمار می روند. که متأسفانه در فرآیندهای اکتشاف، حمل و نقل و ذخیره سازی ممکن است بریزند یا نشت 

که در بخش های مختلف کاربرد بیشتری دارد و ماشین آالت، بیشترین سهم را در آلودگی  به خاک از جمله گازوئیل

زمین ها دارد. پاکسازی این مناطق همیشه امکان پذیر یا ممکن نیست. در عوض، آنها را می توان در بسیاری از آنها 

مواردی آگاهی از خصوصیات  استفاده کرد اگر سطح آلودگی زیاد نباشد، اقدامات مهندسی انجام شود. در چنین

های آزمایشگاهی ژئوتکنیکی این مناطق از ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار است. در این مطالعه، آزمایش

های ژئوتکنیکی آنها انجام شده مخلوط با گازوئیل برای ارزیابی ویژگیهای رسی بازسازیای بر روی نمونهگسترده

( استفاده شد. با توجه به نتایج RSMمعادالت رفتاری از روش سطح پاسخ ) شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و

های آتربرگ و افزایش حداکثر چگالی خشک با افزایش آلودگی ، کاهش محدودیتRSMهای آزمایش و خروجی

 [ 17افتد.]اتفاق می

 

ه به نفت خام سبک در مقاله ای تحت عنوان زیست پاالیش خاک های آلود 1395لرستانی و همکارانش در سال 

توسط بقوالت نوشته است، در این مقاله به آلودگی خاک و ترکیبات نفتی که یکی از شایع ترین معضالت زیست 
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محیطی است مورد پژوهش قرار داده است در هنگام استخراج، انتقال و پاالیش سبب ورود هیدروکربن های پایدار به 

ی نفتی می توان سبب آسیب به محیط زیست، جمعیت جانوری آلودگو محیط و سرانجام آلودگی خاک می شود 

وگیاهی شود زیست پاالیی گیاهی فن آوری اقتصادی و دوستدار محیط زیست است که به کمک گیاهان می توان 

سبب کاهش ترکیبات نفتی از خاک شود هدف بررسی زیست پاالیی خاک های آلوده به نفت خام سبک توسط 

 [7]. بقوالت انجام یافته است

 

در مقاله ای تحت عنوان مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذ پذیری و مقاومت  1394مهدی زاده و همکارانش در سال 

برشی خاک های ماسه ای نوشته است که در این مقاله به بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر مقاومت برشی و نفوذ پذیری 

م آزمایش ها چهار نمونه خاک ماسه ای شامل ماسه خوب دانه خاک های ماسه ای  مطالعه شده است که برای انجا

دار و ماسه رس دار تهیه و آزمایش های تراکم استاندارد، حدود  هبندی شده، ماسه بد دانه بندی شده، ماسه الی

نفت خمیری، برش مستقیم و نفوذ پذیری بر روی آنها انجام شده اند در نهایت نتایج فوق نشان داد با افزایش مقدار 

خام، ضریب نفوذ پذیری نمونه ماسه ای رس دار افزایش می یابد و ضریب نفوذ پذیری دیگر نمونه های ماسه ای با 

 [8] افزایش مقدار نفت خام در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

 

ه مواد در مقاله ای تحت عنوان خواص خاک سیمان تهیه شده از خاک آلوده ب 1393و همکارانش در سال  خطیبی

هیدروکربنی نوشته است که در این مقاله ویژگی های مکانیکی مخلوط خاک سیمان تهیه شده و از خاک معمولی و 

خاک حاوی مواد آالینده آلی)گلیسرول( مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است در نهایت نتایج فوق  بر این مبنا که 

اومت بیشتر نسبت به نمونه های خاک سیمان تهیه شده از خاک با افزایش سیمان تهیه شده از خاک آلوده دارای مق

 [9] معمولی می باشد که با افزایش در درصد های پایین تر آالینده )گلیسرول( محسوس تر است.

 

در مقاله ای تحت عنوان انتشارات آلودگی در خاک و اثر آن بر پارامتر های  1393ملکی و همکارانش در سال 

که در این مقاله آلودگی خاک و آب های زیر زمینی به مواد ارگانیک و سمی و فلزات سنگین مقاومتی نوشته است 

را یک مشکل شایع محیط زیستی دانستند. در این میان محصوالت نفتی و پساب های صنعتی را مهمترین آلوده 

یته خشک ماکزیمم، ساز های محیط زیست محسوب کردند و در نهایت خواهان نتایجی از جمله نفوذ پذیری، دانس

  [10] رطوبت بهینه، حدود اتر برگ و به طور کلی پارامترهای مقاومتی خاک را بودند.

 

زمین  در مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تحت عنوان بررسی 1393محمدی و همکارانش در سال 

شناسی مهندسی خاک سطحی آلوده به هیدروکربن های نفتی در محدوده پاالیشگاه تبریز نوشته است که در این 

مجله در خصوص نفوذ مواد نفتی در خاک و اثرات زیست محیطی  که منجرب به تغییرات خصوصیات زمین شناسی 

سی مهندسی خاک های سطحی آلوده در پی آن تحقیق رفتار زمین شنا همهندسی خاک ها می شود بررسی شد

  [11] محدود پاالیشگاه نفت تبریز مورد مطالعه قرار گرفت.

 

در مقاله ای تحت عنوان بررسی رفتار و پارامترهای تحکیمی خاک رس  1393حمیدی و همکارانش در سال 

ی را  آلودگی خاک کائولینیت آلوده به مشتقات نفتی نوشت است. که در این مقاله یک مشکل شایع و زیست محیط
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و آب های زیر زمینی به مواد ارگانیک و سمی دانستند و به بررسی رفتار تحکیمی خاک رسی آلوده به نفت و 

مشتقات آن پرداخت اند در این میان هدف اصلی تعیین پارامترهای مرتبط با میزان و سرعت نشست خاک آلوده به 

جمله درصد آلودگی ، نوع آالینده و درصد تراکم بر رفتار  سیاالت نفتی جهت تحلیل اثر متغیر های مختلف از

تحکیمی رس کائولینیت آلوده مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس تحقیقات گفته شده با افزایش درصد آلودگی 

میزان تراکم پذیری خاک آلوده نسبت به خاک تمیز افزایش می یابد اما پارامترهای مرتبط با سرعت تحکیم از جمله 

 [12] یب تحکیم وضریب نفوذ پذیری با ازدیاد درصد آالینده کاهش خواهند یافت.ضر

 

های های ژئوتکنیکی خاکتأثیر آلودگی نفتی بر ویژگیمقاله ای تحت عنوان  1391کرمانی و همکارانش در سال 

مخزن زمین آلوده  عالیت های پتروشیمی، نشت نفت و نشت خط لوله یاریزدانه نوشته اند در این مقاله به تاثیر ف

های ژئوتکنیکی خاک آلوده  های زیرزمینی، تغییر ویژگیمحیطی مانند آلودگی آبهای زیستعالوه بر نگرانی

کننده مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد که آلودگی خواص ژئوتکنیکی خاک را تغییر می دهد و محققان به نگران

 [18]مطالعه کرده اند.طور گسترده خواص خاک های دانه ای آلوده را 

در مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر  1389محمدی اکبر آبادی و همکارانش در سال 

پارامترهای مقاومتی خاک رسی نوشته است که در این مقاله اثر نفت خام بر تراکم پذیری، پالستیسیته و پارامتر 

هایت با افزایش میزان آلودگی،تراکم پذیری افزایش و پالسیته و های مقاومتی خاک رسی بررسی شده است  و در ن

 [14] مقاومت خاک کاهش یافته و میزان کاهش مقاومت در تنش هایُ تحکیمی باالتر نمایان تر است.

 خارجیپیشینه های  3-2

 

مقاله ای تحت عنوان خواص هیدروفیزیکی خاک رس شنی آلوده به  2020هی وی لک و همکاران در سال 

هیدروکربن نفتی نوشته اند هدف از تحقیق ارائه شده ارزیابی تغییرات خواص هیدروفیزیکی خاک رس شنی تحت 

تأثیر آلودگی هیدروکربنی نفتی بود. درک این تغییرات در اقدامات اصالحی صحیح و استفاده بیشتر از خاک اساسی 

 [ 19داد.] شونده نشانهای آزمایشگاهی خاک رس شنی ذاتاً خیساست. آزمایش

 

مقاله ای تحت عنوان بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ناشی از  2019دیوادا و همکارانش در سال 

آلودگی نفت خام و اصالح آن نوشته اند در این مقاله به آلودگی نفتی که سبب نگرانی جدی ژئومحیط زیستی می 

تحت تأثیر قرار می دهد مورد مطالعه قرار گرفت. از باشد و به دلیل انتشار محصوالت جانبی سمی، محیط خاک را 

این رو، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آلودگی نفتی بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و گیاه پاالیی به عنوان 

 [20یک گزینه درمانی بر اساس مطالعات میدانی انجام شده برای تجزیه و تحلیل پارامترهای مهم بوده است.]

 

مقاله ای تحت عنوان اثرات آلودگی نفت خام بر خواص شاخص، استحکام و  2014و همکارانش در سال  اکی نومی

 نفوذپذیری خاک رس التریتی نوشته اند در این مقاله به 

تاثیر نشت هیدروکربن بر محیط زیست که باعث تغییر در خواص مهندسی و رفتار خاک می شوند بررسی نمودند. 

سترده ای بر سازه های موجود و پیشنهادی برای حمایت از خاک آلوده دارد که می تواند این تغییر پیامدهای گ
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منجر به شکست ساختاری یا عملکردی سازه های موجود شود، به ویژه زمانی که آلودگی باعث افزایش قابل توجهی 

 [21در انعطاف پذیری خاک شود.]

 

ان اثرات آلودگی نفت خام، نفت کوره، نقطه پایین و نفت در مقاله ای تحت عنو 2013الحسن و همکارانش در سال 

گاز خالء بر ویژگی های ژئوتکنیکی خاک های شن، رس والتریت نوشته اند که در این مقاله به بررسی سه خاک 

منتخب خاک رس، التریت و ماسه آلوده به روغن موتور کار کرده روغن سوخت با نقطه ریزش کم انجام شد نتایج به 

 [22]ده نشان داد که مقاومت برشی ماسه و التریت افزایش می یابد.دست آم

در مقاله ای تحت عنوان تأثیر آلودگی هیدروکربنی بر خواص میکروبی یک خاک  2007البد وهمکارانش در سال 

 هایتعیین اثرات انواع مختلف آلودگی هیدروکربنی بر ویژگیشنی و رسی نوشته اند که در این مقاله به بررسی 

های خاک بر این اثرات بود. برای این کار، سنجش های زیستی سمیت و پارامترهای میکروبی خاک و تأثیر ویژگی

با سه  %10و  %5میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی در دو خاک )یکی شنی و دیگری رسی( آلوده به میزان بارگذاری 

نتایج فوق به این  خاک مورد مطالعه قرار گرفت.نوع هیدروکربن )نفت گازوئیل، بنزین و نفت خام( با تفاوت در 

در هر دو خاک، آلودگی نفت خام و گازوئیل باعث افزایش تنفس میکروبی شد، در حالی که بنزین تأثیر صورت که 

به طور کلی، بنزین باالترین اثر بازدارندگی را بر روی فعالیت های  دارد. کمی بر این پارامتر، به ویژه در خاک شنی

کنند، در حالی های هیدروالز را در خاک شنی مهار میها فعالیتالز درگیر در هر دو خاک داشت. همه آالیندههیدرو

شود. در هر دو خاک، های باالتر میها، به ویژه در غلظتکه در خاک رسی، روغن دیزل باعث تحریک فعالیت آنزیم

های آلوده به گازوئیل یا نفت ای آلوده، به ویژه در خاکهزنی بذر جو و چاودار در خاکیک اثر سمی گیاهی بر جوانه

 [23.]مشاهده شد

 یافته هانتیجه گیری و  -4

در این پژوهش گسترده جمع آوری این اطالعات به بررسی اثر نفت خام بر پارامتر های مقاومتی ، تراکم پذیری ، 

ر نفت خام بر مقاومت خاک، آزمایشات دانسیته ، اصطحکاک، مدوله خاک می پردازیم. به منظور برجسته نمودن اث

در وزن مخصوص انجام شده است. پارامتر مقاومتی توسط آزمایش برشی مستقیم در حالت تحکیم یافته زهکشی 

شده انجام گرفته شد و از اینجا که در حین تحکیم و اعمال نیروی برشی به نمونه میزان خروج نفت دارای اهمیت 

درصد تحکیم  98بوده که به طور متوسط  زمان مناسب ترینیم ساعت  آوردن به جهت دستاست لذا آزمایشات 

انجام شده است و درصد خروج نفت از نمونه نیز نا چیز می باشد برای یکسان نمودن شرایط آزمایشات با طبیعت، 

کامال مخلوط نفت خام به فاز هوا خاک، در وزن مخصوص پیشینه اضافه گردید. به این ترتیب که ابتدا نفت با خاک 

ساعت در محیط کامال عایق )به منظور از دست ندادن بخارات نفت( نگهداری شد و سپس آب میزان  48شده و 

در نهایت با بررسی میزان برش تنشی در حالت بدون نفت خام و در حالت وجود  0معین به خاک اضافه گردید است

کاهش تنش برشی خاک رو به رو شده که علت ترکیب نفت خام به این نتیجه رسیده شد که در حضور نفت خام با 

دو اثر فیزیکی وشیمیایی است. از نظر فیزیکی وجود نفت خام سبب آسان شدن لغزش دانه های خاک بر روی 

یکدیگر در هنگام برش شده که موجب کاهش تنش برشی خاک شده است. از نظر شیمیایی تورم خاک رسی 

ت می باشد که به دلیل آب دوست بودن خاک رسی است. برای یک نمونه معمولی با جذب آب بیشتر از جذب نف

خاک رس میزان تغییر فاصله بین الیه ای برای محلول های مختلف متفاوت است که خاکی از تفاوت میزان عالقه 

این خاک ها برای جذب ترکیبات مختلف می باشد.بیشتر تغییر حجم برای رس معمولی برابر است که این امر به 
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دلیلی ویژگی های آبدوستی رس می باشد. در حالی که نتایج برای نمونه هایی هیدروکربنی ویژگی آبگریزی در 

انتر دانه های خاک این کاهش تورم عمال فضا را برای حرکت آس [24،5]جذب ترکیبات آلی را غالب نشان می دهد

 [5] فراهم می کند.

نتایج این آزمایش با وجود نفت خام سبب افزایش تراکم پذیری م تغییرات تراکم پذیری می پردازی حال به بررسی 

 ین دانه های خاک است که موجب لغزشخاک شده است علت فیزیکی افزایش تراکم پذیری وجود نفت خام در ب

راحت تر دانه های خاک شده و خاک بیشتری در قالب تراکم جای می گیرد از نظر شیمیایی  با خاک سبب کاهش 

ی شود که در نتیجه فضای بیشتری برای وجود دانه های خاک ایجاد شده و دانسیته افزایش می یابد تورم خاک م

نتایج بیانگر این مطلب است که در انرژی تراکم پایین تر تراکم پذیری خاک افزایش  بیشتر از خود نشان می هد 

می توان باشد زیرا با کاهش انرژی تراکم  دلیل این امر زیاد بودن حجم فاز هوای خاک در اثر انرژی تراکم پایین تر

عمال فضا ی بیشتری برای لغزش دانه های خاک به روی یکدیگر وجود دارد که موجب افزایش دانسیته ی خاک در 

مقایسه با انرژی تراکم باالتر می شود. بررسی تغییرات دانسیته پالستیسیته، مطابق نتایج فوق با افزایش نفت خام 

زایش و حد روانی کاهش می یابد و در مجموع نشانه خمیری خاک کاهش یافته است که علت حد خمیری خاک اف

احاطه شدن ذرات باردار خاک توسط نفت خام بوده که این پدیده سبب تمایل تغییر رفتار خاک رسی به ماسه ای 

 [5می شود.]

رش اتم ها در سه جهت نیستند(، که صفحات گست فاصله یکسان دارای دو کانی قانون براگ )هیچ توجه به مفاهیم با

بر  تکمیلی بررسی است؛ برای اشعه ایکس آزمایش مختلف به کمک نتایج و کانی های اساس شناخت کریستال ها

 و تغییر ریزساختاری ویژگی های روی با خاک کائولینیت مشتقات نفتی آلودگی های ترکیب عدم تأثیر یا تأثیر روی

 انجام شد. XRD آزمایش ساختار

رس در حضور  اصلی هویت و  در کانی بدان معناست که تغییرات صورت محدود است و این قطر دانه ها به افزایش

در حوزه ساختار  بیشتر کائولینیت خاک های بر روی نفتی تأثیر آلودگی های دیگر، نمی دهد. به عبارت رخ آلودگی

 ریزساختاری بیشتر های از بررسی دود است. بنابراینمح بسیار ریزساختاری های تأثیر در ویژگی است و این فیزیکی

 ساختاری های ویژگی تعیین برای اولیه آزمایش پژوهش، تعدادی در این است. پژوهش صرف نظر گردیده  در این

 و زاویه در مقاومت برشی افزایشی و نفت خام انجام شد. گازوییل نفتی در حضور آلودگی های خاک کائولینیت

قطر  یا دانه ها  اندازه افزایش به معنی هیدرومتری، آزمایش که مطابق نتایج  شود می شاهدهم اصطکاک داخلی

گرفت  نتیجه می توان گونه مطابقت دارد. این ( 1391)خسروی کلی با نتایج نتایج این است. همچنین بافت فولکوله

صورت همگن آلوده  ه خاک بهک به خصوص در زمانی است، دانه رفتار خاک به سمت رفتار خاک درشت که تغییر

متفاوت بوده و  مختلف رفتار خاک در نواحی و همگن نیست، یکسان که نشت آلودگی طبیعی مانند شرایط نشود،

 خاک در نواحی سرعت نشست و تحکیم شرایط مثال در این گردد. به عنوان می منجر به بروز حوادث مختلفی

با  نتایج منجر گردد. البته این به شکست و واژگونی ممکن است ساحلی های سازه زیر نبوده و خاک مختلف یکسان

گرفت  تیجهن میتوان خاک ماسه ای، متفاوت است. در ( 2000 ( ( و پوری1995) السند و همکاران آزمایش نتایج

 مشتقات نفتی از تبخیر مقاومت، ناشی افزایش نکرده و این مقاومت کمکی آب به افزایش که افت رطوبت از طریق

آلودگی، به خصوص آلودگی های بیشتر از   گرفت که با افزایش نتیجه میتوان ر شش نمونه آلوده است. همچنیند

درصد، در خاک ریز دانه کائولینیت، افت مقاومت بسیار شدید بوده و نمونه های واقعی باید این خطر بالقوه حتما  20

 [4]( مطابقت دارد.2007امه چیان و همکاران)( و خ1994کنترل گردد. نتایج این آزمایش با نتایج پوری )
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قابلیت هدایت الکتریکی خاک های آلوده در افق های سطحی نسبت به خاک غیر آلوده افزایش نشان می دهد که 

می تواند مربوط به افزایش امالح محلول موجود در  مواد آالینده و تجمع آن ها در سطح خاک باشد. در عین حال 

یکی در اعماق زیاد تر خاک های آلوده بسیار کمتر از خا ک غیر آلوده بوده و نوع کاتیون ها و قابلیت هدایت الکتر

آنیون های موجود در آن ها نیز به خوبی گویای تاثیر مواد آالینده بر خاک می باشد نسبت جذب سدیم در خاک 

افزایش یافته  60آن ها به بیش از است در حالی که در اعماق خاک غیرآلوده مجاور  10های آلوده همواره کمتر از 

در خاک آلوده  PHاست همچنین در خاک های آلوده مقدار آنیون بی کربنات به شدت افزایش پیدا کرده است

 نسبت به خاک غیر آلوده به مقدار قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

د نفـت درخـاک هـای آلوده به خاک های نفتی حد شکل پذیری بیشتر از خاک شاهد می باشد و با افزایش درصـ 

پذیری نیز افزایش می یابد. حـد شـکل پـذیری رابطه خیلی قوی با مقدار ماده آلـی دارد. ایـن امـر  نفت، حد شکل

شود. همچنین با  بـه علـت افـزایش فضای بین الیه ای در رس ها است که در مورد حد روانی توضـیح داده می

توانند متاثر از عـواملی ماننـد مقـدار  ارائه گردید، حدود آتربرگ می تی و همکـارانتوجه به معادل های که توسط ک

آب هیگروسکوپی، ظرفیـت تبـادل کـاتیونی و میـزان رس خـاک باشـند. ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد رس 

 [1]بیشترین همبسـتگی را بـا حـدود آتربــرگ دارنــد.
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