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یتاثیر آلودگی شیرابه زباله های شهری بر رفتار خاک های فروریزشبررسی آزمایشگاهی   
 

 

 سیدمهدی حسینی ،2علی بشارتی نژاد، 1,* محمدعلی خدابنده

  دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -1

  دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -2

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرودیار استاد -3

 

 خالصه

 

خاکهای فروریزشی جزء خاکهای مساله دار هستند که تحت تنش یکسان، با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش 

حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی پتانسیل رمبندگی این خاک ها در اثر اشباع شدگی 

اشی از نفوذ آالینده هایی از قبیل شیرابه ها به خاک است. بدین منظور از خاک لسی منطقه کالله استان گلستان که ن

خاصیت شدیدا فروریزشی دارد در این پژوهش استفاده گردید. همچنین برای بررسی اثر شیرابه از شیرابه طبیعی تهیه 
گردید و سپس به بررسی خواص خمیری و رفتار فروریزشی خاک  شده از مرکز دفن زباله مشهد در آزمایش ها استفاده

 های آلوده به شیرابه پرداخته شد. آزمایش فروریزش در شرایط اشباع با شیرابه طبیعی انجام شد و با آب مقایسه گردید.

 5ی وزنی ، بدین صورت که نمونه های خاک با درصد هاشد یخاک بررس زشیفرور انیزبر م یدرصد آلودگ ریتاث نیهمچن
 شیآزما جینتا درصد از شیرابه های طبیعی آلوده شده و آزمایش فروریزش بر روی نمونه های آلوده انجام شد. 05و  01، 

ها نشان می دهد که شیرابه طبیعی نسبت به آب فروریزش بیشتری را در خاک ایجاد می کند که دلیل آن اسیدی بودن 

ت. در رابطه با تاثیر درصد آلودگی بر میزان فروریزش نتایج نشان می دهند که شیرابه طبیعی استفاده شده در آزمایش اس

تاثیر زمان نیز بر میزان فروریزش خاک های  با افزایش درصد شیرابه طبیعی میزان فروریزش خاک افزایش یافته است.
شیرابه باز هم باعث افزایش  روز از زمان آلودگی، 01آلوده به شیرابه طبیعی بررسی شد و مشاهده شد که بعد از گذشت 

 فروریزش در خاک شده و با افزایش درصد شیرابه میزان فروریزش خاک افزایش یافته است.
 

 فروریزش، خاک فروریزشی، شیرابهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

ه دار از مطالعه خاکهای مساله دار از دیرباز مورد توجه محققین بوده است.خاکهای رمبنده در زمره خاکهای مسال
دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک می باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نیز گزارش شده است. این نوع خاکها 

حین جذب رطوبت بسته به نوع کانی سازنده، میزان تراکم، درجه اشباع اولیه و میزان سربار رفتار تغییر حجمی از خود 

این نوع خاکها، اگر سازه ای روی آنها احداث شود در صورت به اشباع درآمدن نشان می دهند. در صورت عدم شناسایی 

                                                 
* Corresponding author: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شاهرود 
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با توجه به  [1]خاک ، سازه احداث شده دچار نشست قائم بزرگی شده و متحمل مشکالت و ضرر و زیان بزرگی خواهد شد.

ای فنی نظیر سدها، کانال گسترش نسبتا وسیع خاکهای رمبنده در ایران و لزوم توسعه شهرها و درنتیجه احداث ابنیه ه
های آبیاری، لوله های آب و فاضالب، راه و راه آهن و سایر ابنیه های فنی لزوم بررسی پتانسیل رمبندگی خاکها بیش از 

پیش آشکار می شود. پی هایی که بر روی خاکهای رمبنده احداث می گردند، ممکن است در اثر اشباع شدن خاک به 

لوله های آب، نشت از مجاری فاضالب، زهکشی از مخازن و یا استخرها، باال آمدن سطح آب  دالیل مختلف از جمله شکست

زیرزمینی و چاه های فاضالب، نشت شیرابه ها و پساب های صنعتی و مواد شیمیایی و... ، دچار نشست های ناگهانی و زیاد 
بر  ه ها و پساب های صنعتیضالب شهری، شیرابگردند. از آنجایی که تاکنون حجم مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر فا

رفتار خاکهای رمبنده بسیار محدود است و با توجه به اهمیت باالی این موضوع به لحاظ کاربردی و زیست محیطی انجام 

 این پزوهش بسیار ضروری به نظر می رسد. 
مواد شیمیایی متفاوتی می  مواد زاید شهری تولید شده و همچنین پساب های ناشی از کارخانجات صنعتی حاوی

باشند که با نفوذ به خاک ها موجب تغییر در ساختار خاک می شوند. پژوهش های متعددی در خصوص تاثیر شیرابه ها و 

شیرابه  pHمواد شیمیایی اسیدی و بازی بر رفتار خاک های مختلف انجام شده است.  احمدی و همکاران به بررسی تاثیر 

کانیکی خاک رس کائولینیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مجاورت اسید و باز با خاک بر خصوصیات فیزیکی و م
رس کائولینیت تغییر چندانی در حدود اتربرگ آن بوجود نمی آورد، در حالیکه این مواد شیمیایی باعث افزایش قابل 

بر  UUر اساس نتایج آزمایش سه محوری توجهی در حد روانی و اندیس خمیری ترکیب کائولینیت با بنتونیت می شوند. ب

مطابق تحقیقات  .[2]روی خاک کائوینیت مالحظه گردید که چسبندگی خاک در مجاورت اسید و باز کاهش می یابد

"Huang  وKeller"  اسیدهای آلی رقیق می توانند کانی های رسی را در خود حل کنند. بسته به نوع کانی رسی و
بر   [3].ومینا حل خواهد شد، این امر می تواند مساله ای بلندمدت برای الیه های رسی باشداسید، ترجیحا سیلیکا یا آل

در یک نوع خاک رس موجب کلوخه شدن و افزایش نفوذپذیری آن به  0به  7از   pHاساس نتایج یک تحقیق کاهش 

زیاد کرده است. همچنین با  77نفوذپذیری را به اندازه % 00به  7از  pHشده است. در همان خاک افزایش  77میزان %
های باال به علت  pHمشاهده کرد که در  6112در سال  "Siu" [4].حد روانی و خمیری خاک افزایش یافت pHتغییرات 

.  بطور کلی نتایج حاصل از  پژوهش مختلف حاکی از آن است [5]اجتماع دانه ها، تراکم پذیری کائولینیت افزایش می یابد

یدی و بازی به خاک سبب افزایش حد روانی و خمیری خاک می گردد.  همچنین تاثیر این مواد بر که افزودن مواد اس

نفوذپذبری خاک با توجه به نوع خاک و اسید و باز مورد استفاده در آزمایش های مختلف، متفاوت بوده است ولی بطور کلی 
ه اند. همچنین مواد اسیدی و بازی سبب کاهش می توان گفت که مواد اسیدی و بازی عموما سبب افزایش نفوذپذیری شد

در پارامترهای مقاومت برشی شده اند. اکثر مطالعات گذشته اثر مواد اسیدی و بازی را بطور جداگانه بر روی پارامترهای 

فیزیکی و مکانیکی خاک بررسی نموده اند. در این پژوهش به بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی خاکها تحت نفوذ انواع 
آالینده های زیست محیطی از قبیل شیرابه ها و پسابهای صنعتی و مواد اسیدی و بازی می پردازیم. از آنجا که امکان 

متفاوت وجود نداشت، لذا استفاده از شیرابه واقعی در  pHتفکیک اجزای شیرابه مخصوصا در عمر های مختلف و با 

ن نمایندگان شیرابه ل اسید سولفوریک و سدیم هیدروکسید به عنوامجموعه بررسی ها امکان پذیر نبود.  بنابراین دو عام

 استفاده شدند.
 

 پدیده فروریزش و عوامل موثر بر آن  .2

به ریزش ناگهانی خاک در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پیوند دهنده ذرات خاک اطالق می شود و میزان  فروریزش

سیلتی که تحت شرایط آب  -برخی از نهشته های رسی [6]ه خاک است.رمبندگی ایجاد شده وابسته به نسبت تخلخل اولی
و هوایی خشک تشکیل یافته اند مستعد کاهش حجم قابل مالحظه یا فروریزش در هنگام اشباع شدن هستند. بنابراین 

یوستن نشست نفوذ آالینده هایی از قبیل شیرابه ها و پساب ها و مواد شیمیایی و نشت لوله ها ممکن است موجب بوقوع پ
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سیلتی با خمیرائی کم تحت تاثیر افزایش رطوبت بسته به نوع  –ماسه ای و رسی  –های زیاد گردد. نهشته های سیلتی 

برای . کانی های سازنده، میزان تراکم، میزان سربار و غیره دچار کاهش حجم شده و نشست زیادی را متحمل می شوند
 ط زیر الزامی است:وقوع پدیده رمبندگی در خاک وجود چهار شر

 ساختار خاک به صورت باز، نسبتا پایدار و نیمه اشباع -0

 وجود تنش کل زیاد به گونه ای که قادر به تغییر ساختار خاک باشد. -6

 وجود عامل مکشی یا سیمانی در خاک که در شرایط غیر اشباع آن سبب پایداری سازه گردد. -0
گونه ای که کاهش حجم  ن یا کاهش عامل مکشی یا سیمانی آن شده بهاضافه شدن آب به خاک سبب از بین رفت -7

 [7]توده خاک را تحت تنش ثابت نشان دهد.

 نوع رطوبت اولیه، به توانمی عوامل این جمله از که دارند تأثیر هاخاک فروریزش میزان بر متعددی عوامل

 باندهای اثرات خاک، کردن اشباع هنگام در موجود تنش تراکم، تأثیر خاک،دانسیته خشک اولیه خاک،درجه اشباع اولیه،

  [8]اشاره کرد. نمونه خوردگیدست تأثیر و شدگی تر هایسیکل اثر سیمانی،

 

 مصالح مصرفی  .3

 . خاک3-1

خاک مورد استفاده در این مطالعه خاک لس می باشد که از منطقه کالله استان گلستان تهیه شده و در سیستم طبقه 

 ارائه شده است. 0د.منحنی دانه بندی خاک در شکل قرار می گیر CLرده  بندی متحد در

 

 
 منحنی دانه بندی خاک 1شکل 

 

که شامل تعیین حد روانی و حد   ASTM D4318-84 مچنین آزمایش تعیین حدود اتربرگ با توجه به استاندارده

نیز بر اساس استاندارد  Gsزمایش تعیین نشان داده شده است. آ 0خمیری خاک است انجام شده و نتایج آن در جدول 

ASTM 854-92  ارائه شده است. 0انجام گردید که نتایج آن در جدول 

 

 مشخصات خاک مورد مطالعه 1جدول 

 LL PL PI sG pH USCS نوع خاک

 CL 9/7 27/6 5 61 65 خاک لسی رمبنده
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 . شیرابه3-2

ی فروریزشی، از شیرابه طبیعی تهیه شده از مرکز دفن زباله مشهد برای بررسی اثر شیرابه بر روی میزان فروریزش خاک ها

 نتایج آنالیز شیرابه مورد استفاده را نشان می دهد. 6در آزمایش ها استفاده گردید. جدول 

 

 نتایج آنالیز شیرابه 2جدول 

 واحد مقدار پارامتر ردیف

0 pH 57/7 - 

6 EC 95/60 mS 

0 TDS 76/25 g/l 

7 TSS 77/00 g/l 

5 BOD 701 mg/l 

2 Zn 90/07 Ppm 

7 Fe 051 Ppm 

7 Cu 76/1 ppm 

9 Cd 00/1 ppm 

01 Pb 56/0 ppm 

 
 

 برنامه های آزمایشگاهی و تخمین میزان فروریزش خاک در آزمایشگاه .4

 آزمایش حدود اتربرگ .4-1
و  01، 5ای وزنی نه های خاک با درصدهابتدا نمو فروریزشی، حدود اتربرگ خاک های لسی ر شیرابه بربرای بررسی تاثی

شیرابه آلوده شده، سپس به مدت یک هفته جهت عمل آوری درون نایلون نگهداری شده و آزمایش حدود  درصد از 05

 انجام شد. ASTM D4318اتربرگ طبق استاندارد 

 

 آزمایش فروریزش .4-2
انجام شد. روند آزمایش  ASTM D5333نامه  های این تحقیق طبق استاندارد آیین پتانسیل فروریزش در آزمایش

 در دادن نمونه قرار از گیرد. پسمی قرار تحکیم دستگاه داخل نمونه این آزمایش مشابه آزمایش تحکیم یگانه است. در

اعمال  از شود. پسمی اعمال نمونه کیلوپاسکال به 5 معادل نشیمنگاهی تنش نشست، تجهیزات اندازگیری بستن و دستگاه
 گیرینمونه اندازه شکل و تغییر اعمال آن به کیلوپاسکال 611، 011، 51، 65، 5/06با  معادل هایتنش نشیمنگاهی، تنش

ساعت ادامه پیدا  67و بارگذاری تا  شودغرقاب می کیلوپاسکال 611 بارگذاری اعمال از پس ساعت یک گردد. نمونه،می

-می بین از نمونه در هوا شدن محبوس امکان نمونه، به پایین قسمت از سیال اعمال درصورت ذکر است، به کند. الزممی

 رود.

 611بر اساس این آزمایش شاخص فروریزش که نشان دهنده میزان فروریزش نمونه برحسب درصد در تنش 

 کیلوپاسکال می باشد از رابطه زیر بدست می آید:
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قرائت گیج در تنش   id؛ قرائت گیج در تنش مورد نظر پس از مرطوب شدن  fd؛ پتانسیل رمبندگی  CIکه در آن 

( با ارائه معیاری آزمایش تحکیم 0975جنینگز و نایت ) است. ارتفاع اولیه نمونه  0hو  مورد نظر پیش از مرطوب شدن
پتانسیل رمبندگی بر را به کار بردند که شاخصی از شدت  0ی کمی رمبندگی تکمیل کرده و جدول مضاعف را برای ارزیاب

 .[6]ار ارائه می دهد. که در این پژوهش از این معیار برای ارزیابی کمی رمبندگی خاکها استفاده شده استمبنای این معی

 

 (1791) تیو نا نگزیجن اریمع یمخاطره رمبندگ تیعوض 3جدول 

 پتانسیل رمبندگی درجه فروریزش

 0-1 غیر فروریزشی

 5-0 کم

 01-5 متوسط

 61-01 شدید

 >61 بسیار شدید

 

 روند انجام آزمایش های فروریزش .4-3
 ها به شرح ذیل صورت پذیرفت:ریزی انجام آزمایشبرنامه

 روی خاک بازسازی شده با دانسیته و رطوبت محل برای تخمین میزان رمبندگی خاک رآزمایش فروریزش ب . انجام0

. انجام آزمایش فروریزش بر روی خاک بازسازی شده با دانسیته و رطوبت محل در شرایط اشباع با شیرابه طبیعی 6
 تهیه شده از لندفیل

 ;الینده. انجام آزمایش فروریزش بر روی خاک های آلوده به درصدهای مختلف آ0

درصد شیرابه آلوده شد سپس جهت عمل آوری به مدت یک  05و  01،  5در این حالت ابتدا خاک با درصد های 

هفته داخل نایلون نگهداری شد سپس نمونه های خاک از داخل نایلون بیرون آورده شده و در معرض هوای آزاد قرار داده 
برسد. سپس آزمایش فروریزش بر روی نمونه های آلوده انجام شد تا کامال خشک شود و به رطوبت خاک بدون آلودگی 

 شد.

روز از زمان  01. انجام آزمایش فروریزش بر روی خاک های آلوده به درصدهای مختلف آالینده بعد از گذشت 7
 آلودگی برای بررسی تاثیر زمان

 

 نتایج و بحث در آن .1

 نتایج آزمایش حدود اتربرگ .1-1
اتربرگ خاک های آلوده به شیرابه لندفیل را نشان می دهد. با توجه به جدول مشاهده می شود  تغییرات حدود 7جدول 

که با افزایش درصد شیرابه حد روانی خاک افزایش اندکی داشته و حد خمیری خاک ثابت مانده است. لذا دامنه خمیری 

 ت.خاک های آلوده به شیرابه با افزایش درصد آلودگی اندکی افزایش یافته اس
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 رابهیش به آلوده یها خاک اتربرگ حدودنتایج  4ل جدو

درصد آلودگی 

 خاک

حد روانی 

(LL) 

حد خمیری 

(PL) 

دامنه خمیری 

(PI) 

 5 61 65 بدون آلودگی

 7 61 67 آلودگی 5%

 7 61 67 آلودگی 01%

 01 61 01 آلودگی 05%

 

 نتایج آزمایش فروریزش خاک اشباع با آب .1-2
ثبات فروریزشی بودن خاک و تعیین پتانسیل فروریزش خاک مورد آزمایش، آزمایش فروریزش روی نمونه ابتدا جهت ا      

آمده  5های خاک بدون آلودگی انجام گرفت و نمونه ها در این آزمایش توسط آب اشباع شدند. نتایج آزمایش در جدول 

 ر می گیرد.است. با توجه به نتایج خاک مورد آزمایش در رده شدیدا فروریزشی قرا
 

 نتایج آزمایش فروریزش خاک اشباع با آب 1جدول 

 نمونه

نسبت 

تخلخل 

 اولیه

نسبت 

تخلخل 

 نهایی

رطوبت 

اولیه 

)%( 

رطوبت 

نهایی 

)%( 

دانسیته خشک 

خاک
)( 3cm

g

 

 

 معیار

 فروریزش

)%( 

میانگین 

معیار 

 فروریزش

)%( 

درجه 

 فروریزش

0 9/1 77/1 5/5 70/61 76/0 5/06 

 9/00 76/0 0/60 5/5 56/1 9/1 6 شدید 27/00

0 9/1 79/1 5/5 75/61 76/0 20/01 

 

 نتایج آزمایش فروریزش خاک اشباع با شیرابه طبیعی لندفیل .1-3

برای بررسی تاثیر آلودگی شیرابه بر میزان فروریزش خاک های فروریزشی، نمونه های خاک بازسازی شده که در شرایط 

خود قرار داشتند، با شیرابه طبیعی اشباع شدند. نتایج آزمایش ها در جدول زیر آمده است. در تمامی نمونه رطوبت طبیعی 

 گرم بر سانتیمتر مکعب است. 76/0ها دانسیته خشک خاک 
 

 نتایج آزمایش فروریزش خاک اشباع با شیرابه لندفیل 6جدول 

ماده 

اشباع 

 کننده

 نمونه

نسبت 

تخلخل 

 اولیه

نسبت 

تخلخل 

هایین  

رطوبت 

اولیه 

)%( 

رطوبت 

نهایی 

)%( 

 

 معیار

 فروریزش

)%( 

 میانگین

معیار 

 فروریزش

)%( 

درجه 

 فروریزش

 شیرابه

 لندفیل

0 9/1  75/1  5/5  77/61  72/06  

76/06 9/1 6 شدید   75/1  5/5  65/60  26/06  

0 9/1  77/1  5/5  00/07  0/00  



 

 

 
wwwCAUP.ir         7 

 

اک در حالت اشباع با شیرابه طبیعی کمی بیشتر از حالت مشخص است میزان فروریزش خ 2همانطور که در جدول 
می باشد. شکل زیر  pH=4.5اشباع با آب بدست آمده است، که دلیل آن اسیدی بودن شیرابه طبیعی است که دارای 

 مقایسه فروریزش خاک را برای حالت اشباع با آب و شیرابه طبیعی نشان می دهد.
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 لیلندف یعیطب رابهیخاک در حالت اشباع با آب و ش زشیفرور سهیمقا 2شکل 

 

 تاثیر درصد آلودگی شیرابه بر میزان فروریزش خاک .1-4
 05و  01، 5برای بررسی تاثیر درصد آلودگی شیرابه طبیعی بر میزان فروریزش خاک، نمونه های خاک در درصدهای وزنی 

و با آب اشباع شدند. برای بررسی دقیق تر رفتار خاک تحت نفوذ شیرابه طبیعی، درصد وزنی با شیرابه طبیعی آلوده شده 
روز بعد از آلودگی مورد آزمایش قرار گرفتند تا درک بهتری از رفتار خاک  01این آزمایش ها در دو حالت بدون اثر زمان و 

های مختلف شیرابه را برای حالت تحت نفوذ شیرابه طبیعی حاصل شود. شکل زیر رفتار فروریزشی خاک آلوده به درصد

 بدون اثر زمان نشان می دهد.
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 رابهیمختلف ش یخاک آلوده به درصدها یزشیرفتار فرور 3شکل 

 

همانطور که در نمودار تنش کرنش باال مشاهده می شود با افزایش درصد شیرابه میزان فروریزش خاک رمبنده افزایش 

روز مورد آزمایش قرار گرفتند نیز نتایج  01وده به شیرابه که بعد از گذشت می یابد. همچنین برای نمونه های خاک آل
نشان می دهند با افزایش درصد شیرابه میزان فروریزش خاک های رمبنده افزایش می یابد. شکل زیر رفتار فروریزشی 

 روز از زمان آلودگی نشان می دهد. 01نمونه های خاک آلوده را بعد از گذشت 

 

 
 روز 33ر فروریزشی خاک آلوده به درصدهای مختلف شیرابه بعد از گذشت زمان رفتا 4شکل 

 

نتایج هر دو حالت  06-7برای مقایسه بهتر تاثیر زمان آلودگی شیرابه بر درجه فروریزش خاک های رمبنده در شکل 

ان های متفاوت انجام شود. ارائه شده است، تا بررسی بهتری در مورد رفتار خاک رمبنده تحت آلودگی شیرابه طبیعی در زم
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 01همانطور که مشاهده می شود روند فروریزش نمونه های خاک در هر دو حالت بدون اثر زمان و همچنین با اثر زمان 

روزه تقریبا مشابه است و میزان فروریزش در هر دو حالت تغییر چندانی نداشته است. بنابراین با گذشت زمان نیز شیرابه 
 ها می شود.باعث فروریزش خاک 
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 نمودار مقایسه تاثیر زمان آلودگی شیرابه بر میزان فروریزش 1شکل 

 
 

 نتیجه گیری  .6

نتایج آزمایش های تعیین حدود اتربرگ روی نمونه های آلوده به شیرابه طبیعی بیانگر تاثیر شیرابه روی حدود اتربرگ . 0

 درصدی حد روانی و نشانه خمیری می شود. 5به گونه ای که شیرابه باعث افزایش  خاک های فروریزشی می باشد،

. در حالتی که آزمایش فروریزش در شرایط اشباع با شیرابه طبیعی انجام شد، میزان فروریزش خاک کمی بیشتر از حالت 6

بود. بنابراین آالینده  pH=4.5اشباع با آب بدست آمد، که دلیل آن اسیدی بودن شیرابه طبیعی بود که دارای 

هایی از قبیل شیرابه ها و پساب ها و مواد شیمیایی بر میزان فروریزش خاک های رمبنده تاثیرگذارند و در صورت 

 ماده آالینده تاثیر زیادی بر پتانسیل رمبندگی دارد. pHنشت این آالینده ها در خاک رمبنده، 
عی به شکل درصدی آلوده شده و در آزمایش فروریزش توسط آب . در حالتی که نمونه های خاک توسط شیرابه طبی0

 اشباع شدند، با افزایش درصد شیرابه میزان فروریزش خاک افزایش یافته است. 

روز  01. تاثیر زمان نیز بر میزان فروریزش خاک های آلوده به شیرابه طبیعی بررسی شد و مشاهده شد که بعد از گذشت 7
باز هم باعث افزایش فروریزش در خاک شده و با افزایش درصد شیرابه میزان فروریزش از زمان آلودگی، شیرابه 

 خاک افزایش یافته است.
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