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چکیده
در مطالعه پیش رو تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس با پالستیسیته پایین مربوط به نواحی شمال شرقی اصفهان
مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این مطالعه آزمایشگاهی جهت بازسازی فرآیند اندرکنش میان باران مصنوعی و خاک از یک سیستم نفوذ آب در
خاک خاص استفاده شده است .بدین صورت که نمونههای بازسازی شده در قالبها ،تحت نفوذ بارانهای اسیدی و قلیایی در pHها و سالهای
بارش مختلف قرار گرفتند .آزمونهای حدود اتربرگ ،ضریب نفوذپذیری خاک ،آزمون ظرفیت باربری کالیفرنیا و مقاومت فشاری محصور نشده
نمونه خاک با  pHمختلف جهت بررسی تغییرات مکانیکی خاک نسبت به خاک با درجه اسیدیته خنثی( )pH=7انجام شده است .با استفاده از نتایج
آزمایشهای انجام شده اثر نفوذ آب با  pHهای مختلف بر روی رفتار مکانیکی خاک مورد نظر بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که بطور کلی
با اسیدی تر شدن یا قلیایی تر شدن هر چه بیشتر آب نفوذی مقادیر حدود اتربرگ (حد روانی و شاخص خمیری) نسبت به نمونه با درجه اسیدیته
خنثی افزایشی در حدود  %6در شاخص خمیری و  %11در حد روانی را نشان داده است و میزان نفوذپذیری خاک نیز نسبت به نمونه با

pH=7

افزایشی چشمگیری داشته است و در مقادیر مقاومت فشاری محصور نشده و شاخص باربری کالیفرنیا نیز روندی کاهشی مشاهده شده است به
گونهای که کاهش در برخی از این مقادیر نسبت به نمونه با باران خنثی به بیش از  %50میرسد.

واژگان کلیدی :باران اسیدی ،خصوصیات ژئوتکنیکی ،خاک رس ،آزمون ظرفیت باربری کالیفرنیا ،مقاومت فشاری محصور نشد
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 .1مقدمه

انجام شود و خواه به وسیله سیالب تجدید شود (بیگی و

حدود  80درصد از مجموع آالیندههای موجود در اتمسفر اعم

احمدی آسور .)1386 ،برای اولین بار در سال  1845داکروس

از ذرات معلق و گازها از طریق نزوالت آسمانی به سطح زمین

( )Dacros, 1845به باران اسیدی پی برد و در اواسط قرن

فرود میآیند (بیگی و احمدی آسور .)1386 ،بارش به عنوان

نوزدهم میالدی یک شیمیدان انگلیسی به نام آنگوس اسمیت

یک چرخه طبیعی قابل توجه برای پاکسازی آالیندههای

( )Smithe, 1958به باران اسیدی و جزئیات آن برای اولین بار

اتمسفری مانند گازها و ذرات موجود در اتمسفر عمل میکند.

اشاره کرد (قدوسیان .)1358 ،بارانهای اسیدی آسیبهای

لذا آلودگی بارش بوسیله آالیندههای اتمسفری یک نگرانی

جبران ناپذیری بر مناطق زیادی از کره زمین وارد کرده اند.

عمده در مقیاس جهانی و منطقهای به وجود آورده است .بارش

بخشی پور وهمکاران ( )Bakhshipour et al., 2016به تاثیرات

اسیدی نتیجه خود پاالیی جو است .یعنی هستکهای

بارانهای اسیدی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای رسوبی

( ) Nucleoliتراکمی تشکیل دهنده ابرها ،ذرات معلق

پرداختند .آنها دو نمونه خاک رس با پالستیسیته پایین و باال را

وگازهای محلول در هوا را جذب کرده و با شروع بارش،

تحت آزمایشهای حدود اتربرگ ،مقاومت فشاری محصور

آالیندهها از هوا کره جدا میشوند .البته تمامی گازهای محلول

نشده قرار دادند .نتایج آزمایشها نشان دهنده افزایش در مقادیر

جدا نمیشوند .در مقابل موادی نظیر دی اکسید گوگرد و

حدود اتربرگ نمونه ها و کاهش مقادیر مقاومت فشاری

اکسیدهای نیتروژن توسط بخار آب جذب شده و تبدیل به اسید

محصور نشده خاک مورد بررسی بعد از آغشته شدن به آبهای

سولفوریک و اسید نیتریک میگردند .بیش از  60درصد اسیدیته

اسیدی است .گراچف و همکاران ( Gratchev and Towhata,

بارش اسیدی مربوط به اسید سولفوریک و تا  30درصد سهم

 )2011نیز در تحقیقات خود توانست با بررسی پارامترهای

اکسیدهای نیتروژن است .این آالیندهها در اثر فعل و انفعاالت

مقاومتی خاک رس با پالستیسیته باال از قبیل شاخص فشردگی

شیمیایی یا فتوشیمیایی هواکره نیز به اسید سولفوریک و اسید

خاک به ایجاد کاهش محسوسی در تراکم پذیری خاکهای

نیتریک و اسید کلریدریک تبدیل میشوند که به ذرات غبار و

دارای کائولینیت در محیطهای اسیدی پی ببرد .در مطالعه

دود برخورد نموده و به شکل غبار اسیدی خشک ،نزدیک منبع

آزمایشگاهی دیگر از بخشی پور و همکاران ( Bakhshipour et

انتشارشان ،سقوط میکنند .یکی از اثرات مهم باران اسیدی ،اثر

 )al., 2016اثر طوالنی مدت باران اسیدی بر برخی خواص

آن بر خاک است که به شکلهای متفاوت از قبیل شستشوی

مهندسی دو نمونه خاک رس حاوی کائولینیت و الی از جمله

کاتیونهای مغذی ،آزاد سازی عناصر سمی و اسیدی شدن

حدود اتربرگ ،مقاومت فشاری محصور نشده ،شاخص

خاک رخ میدهد .میزان تاثیر باران اسیدی بر خاک به نوع و

فشردگی و ضریب تحکیم یک بعدی را بررسی کردند که نتایج

خواص آن خاک بستگی دارد که باعث ایجاد تغییرات مخربی

حاکی از تاثیرات قابل توجه سیال نفوذی اسیدی در برخی رفتار

بر خواص مهندسی خاک از جمله افزایش تراکم پذیری ،تغییر

مکانیکی از قبیل کاهش در مقاومت فشاری محصور نشده و

در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک میشود .حساسیت

افزایش در پوکی نمونه خاک مورد مطالعه است .همچنین یانگ

خاکها نسبت به باران اسیدی توسط چند عامل تعیین میشود

جونگ دو و همکاران ( )Du et al., 2014با بررسی رفتار

که مهمترین آنها عبارتند از :وجود یا نبود کربناتها در خاک،

آبشویی خاکهای تثبیت شده با سیمان در  pHهای مختلف از

ظرفیت کلی بافری ))Cations exchange capacity( (CEC

طریق آزمایشات نفوذپذیری موفق شدند تاثیرات مقادیر مختلف

کاتیونی یا ظرفیت تبادل خاک که عمدتاً توسط محتوای رس و

 pHبر کاهش مقاومت این نوع خاک را اثبات کنند .در تحقیقات

مواد آلی خاک تعیین میشود و نوع سیستم مدیریتی که بر خاک

اولیه در مورد این موضوع کامون و همکاران ( Kamon et al.,

اعمال میشود ،خواه در آن زراعت صورت گیرد و کوددهی

 )1997به بررسی باران اسیدی در  pHهای اسیدی  2تا  5/6بر
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خصوصیات ژئوتکنیکی خاک تثبت شده با سیمان وآهک

آزمایش نفوذپذیری و آزمون حدود اتربرگ بر روی نمونهها با

پرداخته و به تفاوت در خصوصیات مقاومتی خاک و ایجاد

شرایط متفاوت سیال نفوذی انجام شده است.

تغییرات چشمگیر در ساختار خاک ترکیب شده با درصدهای
مختلف سیمان و آهک بوسیله انجام آزمونهایی از قبیل
مقاومت فشاری محصور نشده قبل و بعد از آغشتگی به مایع
اسیدی پی بردند.
شهر اصفهان به عنوان یک کالن شهر صنعتی نیز از معضل
تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خاک منطقه مبرا نبوده و
وجود مناطق صنعتی متعدد مانند ذوب آهن ،فوالد مبارکه،
پتروشیمی و ....باعث تولید بارانهای اسیدی و قلیایی در این
منطقه میشود .از این رو با در نظر گرفتن گسترش شهر اصفهان
و مناطق صنعتی حومه آن مانند ذوب آهن که در طی فرآیند
تولید محصوالت خود منجر به تولید و آزادسازی مقادیر قابل
توجه گازهای اسیدی و قلیایی در اتمسفر منطقه میگردند که
این گازها با وارد شدن به فرآیند طبیعی بارش در فصلهای
بارندگی سبب ایجاد باران با  pHهای مختلف میشوند ،لذا
بررسی آثار مخرب این نوع نزوالت بر خاک جهت کمک به
شناخت بیشتر آثارمخرب بارشهای مذکور امری ضروری
است .با توجه به موارد ذکر شده ،در حال حاضر بارش باران-
های اسیدی و اثرات حاصل از آن ،به عنوان یکی از مهمترین
معضالت ناشی از رشد وگسترش تکنولوژی ،شهر نشینی و
فراوانی جوامع صنعتی مورد توجه محققین قرار گرفته است.
هدف از این پژوهش بررسی تغییر پارامترهای ژئوتکنیکی و
رفتار مکانیکی خاک رس با پالسیسیته کم در معرض سیال
اسیدی-قلیایی با سیستم شبیهسازی باران مصنوعی بر روی
نمونههای خاک در  pHو دورههای زمانی مختلف است .در
این فرآیند با اضافه کردن درصدهای مختلفی از اسید و قلیا به
آب مقطر ،باران اسیدی و قلیایی با  pHهای مختلف بدست
آورده شده و سپس نمونهها در قالب بازسازی شده و سیال با
 pHمورد نظر در دبیهای متفاوت به نمونه اضافه شده است
و در نهایت آزمایشهای ظرفیت باربری کالیفرنیا()CBR
( ،)California Bearing Ratioآزمون مقاومت فشاری محصور
نشده()UCS

(،)Unconfined Compressive Strength

 .2مواد و روشها

 .1-2خصوصیات خاک مورد آزمایش
در این پژوهش یک نمونه خاک رس طبیعی با پالستیسیته پایین
انتخاب شده است .محل نمونه برداری خاک مورد نظر واقع در
امامزاده شاهزاده حسن در شمال شرق شهر اصفهان و در طول
جغرافیایی  51 ˚51′وعرض جغرافیایی  32 ˚45′و درارتفاع
 1543/5واقع شده است .این مکان در مجاورت ایستگاه
هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی است که این ایستگاه از نوع
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک (فرودگاهی) بوده که موارد زیر
در آن اندازه گیری میگردد :دما ،رطوبت ،فشار دریا وسطح
ایستگاه .برخی از خصوصیات خاک مورد استفاده در جدول-
های  1و  2ارائه شده است .الزم به ذکر است که خاک رس
استفاده شده در این تحقیق بر اساس طبقهبندی خاک به روش
متحد به عنوان خاک رس با حالت خمیری پایین ( )CLطبقه-
بندی شده است .همچنین با هدف شناسایی امالح وعناصر
تشکیل دهنده خاک و درصد تجمع هرکدام از این عناصر
آزمایش( )X-ray fluorescence spectroscopy( XRFطیف
سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس) ،که یکی از روشهای آنالیز
عنصری است انجام شده است .این آزمون حاوی اطالعات
بسیار ارزشمندی از نوع و درصد کانیهای موجود در خاک
مورد آزمایش است .نتایج آزمون  XRFتجمع باالی سیلیسیم و
کلسیم را نسبت به سایر عناصر موجود در خاک را نشان می-
دهد .این امر بیانگر قدرت باالی بافرکنندگی خاک منطقه و در
نتیجه عدم تاثیرپذیری احتمالی در بازههای مختلف اسیدی و
قلیایی خواهد بود.
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جدول .1مواد تشکیل دهنده خاک بر اساس نتیجه آزمایش XRF
Compound

)Concentration (W/W%

SiO2
CaO
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
Na2O
TiO2
SO3
Cl
P2O5
SrO
MnO
BaO
CuO
ZnO
Rb2O
*LOI

26.70
24.35
8.52
5.90
5.27
2.19
0.849
0.601
0.600
0.423
0.190
0.166
0.098
0.044
0.028
0.020
0.008
24.05

Total

100.01

 .2-2نحوه عمل آوری محلول باران مصنوعی

هواشناسی استان اصفهان برای اعمال تاثیر مدت زمان بارش بر

در این تحقیق به منظور بازسازی فرآیند باران مصنوعی با

خصوصیات ژئوتکنیکی خاک بازههای زمانی یک سال ،ده سال

درجه اسیدی یا قلیایی مشابه با باران منطقه مورد نظر طبق

و بیست سال بارش برای سه بازه  pHمختلف در نظر گرفته

گزارشات ارائه شده سازمان هواشناسی این منطقه ،محلولهای

شده است .برای این منظور میزان محلول باران اسیدی و قلیایی

باران مصنوعی با  pHهای  3و  5/6و  7/6آماده شده است.

شبیه سازی شده ()AAR( )Artificial acid (or alkaline) rain

واکنش پذیری باالی کانی های رسی و قدرت باالی اسیدیته در

بر اساس رابطه  1ارائه شده توسط کامون محاسبه گردیده است:

 ،pH=3خنثی در نظر گرفته شدن باران در  pH=5.6و همچنین
قلیایی بودن باران استان اصفهان در سالیان اخیر در pH=7.6

شاخصه های اصلی انتخاب این سه بازه از میزان  pHبوده اند.
در این راستا برای دستیابی به باران های اسیدی با  pHهای 3
و  5/6مقادیری از اسید نیتریک ( )HNO3و اسید سولفوریک
( )H2SO4را به نسبت ارائه شده در گزارشات سازمان
هواشناسی این استان با آب مقطر خالص ترکیب کرده تا pH

مورد نظر حاصل گردد و همچنین با اضافه کردن مقادیری
آمونیوم سولوشن ( )𝑁𝐻4+به آب مقطر با اسیدیته خنثی که
محلول قلیایی با قدرت باال بشمار میرود ،محلول باران
مصنوعی با  pH=7.6فراهم آمده است.
پس از آن با در نظر گرفتن متوسط بارش ساالنه در شهر
اصفهان( )120 mm/yearبر اساس گزارشات سازمان

()1

AAR=1/3×Rave×A

که در این رابطه  Raveبرابر متوسط بارش ساالنه منطقه نمونه
برداری بر حسب میلی متر در سال و  Aسطح مقطع نمونه بر
حسب سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است .بر اساس این
رابطه کامون بر این عقیده است که حدود دو سوم از کل میزان
بارندگی در سطح مشخصی از خاک ،به صورت آبهای
سطحی جریان پیدا کرده و به زمین نفوذ نمیکنند ( Kamon et

 .)al., 1997بنابراین با توجه به میانگین بارش شهر
اصفهان( )120 mm/yearو سطح مقطع نمونه های کوبیده شده
در قالب  )181/45 cm2) CBRمیزان محلول باران مصنوعی
برای نمونهای با بارش معادل یک ،ده و بیست سال بارش به
ترتیب برابر  7200 ،720و 14400میلی لیتر در  pHهای مختلف
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خواهد بود .گفتنی است که هدف اصلی از انتخاب سه دوره

معادل سازی بارش برای سالهای بارشی متفاوت بوجود

بارشی معادل یک ،ده و بیست سال بارش نشان دادن تاثیرات

خواهد آمد.

درازمدت این پدیده بر خاک است که به واسطه رابطه ( )1امکان

شکل .1سیستم نفوذ آب در خاک

شکل .2منحنی دانهبندی خاک
جدول .2ویژگیهای فیزیکی خاک استخراج شده][11
Standard
ASTM-D 854-14
ASTM-D 422-63
ASTM- D 4972-13
ASTM-D 2216-10
ASTM-D 4318-17
ASTM-D 4318-17
ASTM-D 4318-17
ASTM-D 698-12e2
ASTM-D 698-12e2

Amounts
2.74
CL
7.4
3.7
27.7
18.56
9.14
1.83
16.8

Physical properties
Gs
Soil type: USCS
pH
(ω)%
(LL)%
(PL)%
(PI)%
)γdmax ( gr/cm3
(ωopt)%
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 .3-2نحوه شبیه سازی باران مصنوعی

میباشند ،آزمایشهای حدود اتربرگ انتخاب شده است .این

پس از آن که نمونههای خاک تحت رطوبت بهینه در قالب-

آزمون بر روی نمونههای تحت تاثیر باران مصنوعی ،معادل یک،

های  CBRمتراکم شدند ،برای بازسازی فرآیند درهمکنش

ده و بیست سال بارش و با مقادیر  pHهای مختلف ( 3و 5/6

شیمیایی میان خاک و باران یک سیستم نفوذپذیری مطابق

و  )7/6انجام شده است .برای این منظور پس از آنکه نمونههای

شکل 1ساخته شده است در این سیستم پس از بازسازی خاک

خاک تحت تاثیر باران مصنوعی قرار گرفتند ،از قالبها خارج

در قالبها در باال و پایین آن فیلتر کاغذی و سنگ متخلخل

شده و در کیسههای پالستیکی برای مدت سه روز نگهداری

برای جلوگیری از شسته شدن خاک بوسیله محلول باران در

شدند .پس از آن آزمون حدود اتربرگ مطابق  ASTMبر نمونه-

نظر گرفته شده است .در باالی نمونهها لولههایی با ارتفاع یک

های خاک انجام شد .سپس میزان نفوذپذیری نمونههای خاک

متر و قطر دهانه  15/1سانتی متر جهت ایجاد بار آبی بر روی

پس از قرار گیری در معرض باران مصنوعی ،بوسیله آزمون

خاک و در پایین نمونهها ظروفی برای جمع آوری آب خروجی

نفوذپذیری با بار افتان بدست آمده است .به همین منظور پس

از نمونهها بکار گرفته شده است.

از آن که نمونهها تحت باران مصنوعی در  pHهای مختلف و
جریان های بارشی گوناگون قرار گرفتند ،مجدداً به وسیله آب

 .4-2نحوه قرارگیری در معرض باران مصنوعی

مقطر اشباع شده و تحت بار آبی به ارتفاع یک متر برای مدت

نمونههای خاک جهت انجام آزمایش طبق  ASTMدر پنج

سه روز برای هرکدام از نمونهها قرار گرفتند .پس از مدت

الیه و هرالیه با  56ضربه متراکم شده تا بیشترین دانسیته خشک

مذکور ارتفاع ثانویه آب بر نمونهها اندازه گیری شد تا بر اساس

( ،)MDDتحت رطوبت بهینه ( )OMCخاک حاصل گردد.

 ASTMمیزان نفوذپذیری هر کدام از نمونهها پس از قرارگیری

سپس نمونهها تحت نفوذ باران مصنوعی در  pHهای مختلف

تحت باران مصنوعی محاسبه گردد .نتایج حاصل از این آزمون

( 5/6 ،3و  )7/6و جریانهای بارشی مختلف معادل یک ،ده و

میتواند ما را به درک عمیق تری از این امر برساند که با افزایش

بیست سال بارش به مدت  30روز تحت باران مصنوعی قرار

میزان نفوذپذیری پس از قرارگیری خاک تحت تاثیر بارانهای

گرفتند .به گونهای که درون لولههای نصب شده بر هرکدام از

مصنوعی در بازههای زمانی و اسیدیتیه مختلف ،خاک دچار

نمونههای تحت نفوذ بارش معادل یک سال  720میلی لیتر،

تغییرات اساسی در ساختار گردیده و آبشویی صورت گرفته در

بارش معادل ده سال  7200میلی لیتر و برای بارش معادل بیست

نمونهها سبب ایجاد ساختاری به مراتب ضعیفتر در خاک شده

سال  14400میلی لیتر از مایعهای اسیدی یا بازی در  pHهای

است .از طرفی در برخی مسائل نیز از رسها جهت آب بند

 5/6 ،3و  7/6بصورت جداگانه ریخته شد و نمونهای با pH

نمودن بدلیل نفوذپذیری پایین استفاده میشود که نشان دهنده

خنثی  7و سال بارشی معادل  20سال (نمونه شاهد) به عنوان

اهمیت باالی ضریب نفوذ پذیری در خاکهای ریزدانه است و

معیار سنجش تغییرات سایر نمونهها قرار داده شد.

این متغییر نیز در آزمایش نفوذپذیری مورد مطالعه قرار گرفته

 .5-2روشهای آزمایش

است.

آزمون حدود اتربرگ یک معیار تعریف شده برای تعیین

آزمون  CBRیا نشانه باربری کالیفرنیا جهت تعیین ظرفیت

میزان رطوبت خاک است و کاربردهای ویژه ای در تعیین نوع

باربری خاک های زیر پیها مورد استفاده قرار میگیرد .در این

خاک دارد .بررسی تغییرات حدود اتربرگ نمونههای خاک پس

آزمون پس از آن که نمونههای بازسازی شده در قالبهای

از قرار گرفتن تحت تاثیر بارانهای مصنوعی میتواند باعث

 CBRدر معرض باران مصنوعی در  pHهای  3و  5/6و 7/6

ایجاد تصویری واضحتر از تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی

و جریانهای بارشی معادل سالهای بارش مختلف قرار گرفتند،

بر مواد مغذی خاک و ایجاد هرگونه تغییرات احتمالی در

به وسیله دستگاه  CBRو بر طبق استاندارد  ASTMتحت

ساختار خاک شود .در واقع از آنجا که خصوصیات خمیری و

بارگذاری قرار گرفتند .این آزمون تحت بارگذاری با سرعت

حدود اتربرگ پارامتر مهمی در کنترل رفتار خاکهای چسبنده

 1/27mm/minانجام شده است .در آخر آزمون مقاومت
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فشاری محصور نشده بر روی نمونههای خاک انجام شد .این

یابد .بر اساس مقادیر بدست آمده حدود روانی در تمامی نمونه-

آزمون بر طبق  ASTMبر روی سه مغزه از هر نمونه انجام شد

هایی که دچار آلودگی اسیدی و یا قلیایی قوی شدهاند نسبت

و تنها مقادیر مقاومت فشاری محصور نشده نمونههایی که

به نمونه خنثی (نمونه با )pH=7روندی افزایشی داشته است به

حداکثر  5%نسبت به میانگین مقادیر بدست آمده انحراف داشته

گونه ای که در برخی از نمونهها اختالف حد روانی نسبت به

اند مورد قبول واقع شدند .در نهایت نمودارهای تنش-کرنش،

نمونه خنثی بیش از  %11بوده است .مقادیر بدست آمده برای

مقادیر مقاومت فشاری محصور نشده( )quو مقاومت برشی

حدود روانی نشان می دهد که نمونهی دارای بیشترین میزان

زهکشی نشده ( )cuهر کدام از نمونه ها بدست آمده است .در

آلودگی اسیدی( )pH=3و بیشترین میزان آبشویی (بیست سال

آخر گفتنی است که هدف اصلی از انتخاب آزمونهای  CBRو

بارش) دارای بیشترین مقدار حد روانی( )%38و نمونهای که از

مقاومت فشاری محصور نشده( )UCSبررسی رفتارهای

دید سازمان هواشناسی دارای باران خنثی ( )pH=5.6و کمترین

مقاومتی خاک در هر یک از حالتهای محصور شدگی و عدم

میزان آبشویی (معادل یک سال بارش) است پس از نمونه با

محصور شدگی بصورت جداگانه قبل و بعد از قرارگیری تحت

 pH=7دارای کمترین میزان حد روانی( )%28است .به همین

تاثیر بارانهای اسیدی و قلیایی در بازههای زمانی مختلف بوده

ترتیب نمونههای با  pH=7.6پس از نمونه های با  pH=3دارای

است.

بیشترین میزان حد روانی ( )%37هستند که این مقادیر با افزایش
جریان بارشی معادل ،از یک سال به بیست سال افزایش داشته

 .3بحث و نتیجه گیری

است .در مورد شاخص خمیری نمونههای با  pH=7و آلوده به

 .1-3نتایج آزمون حدود اتربرگ

باران اسیدی و قلیایی نیز همین روند حاکم است (شکل -3

شکل  3نتایج آزمون حدود روانی و شاخص خمیری نمونه-

ب) به گونهای که نمونهای که بیشترین میزان دور شدگی از

های خاک با توجه به تاثیرات  pHدر  pHهای  5/6 ،3و  7/6و

مقادیر باران خنثی را دارند (یعنی نمونههای تحت باران با

سالهای بارش معادل یک و ده و بیست سال بارش را نشان

 pH=3و )pH=7.6دارای بیشترین میزان شاخص خمیری

میدهد .همانگونه که در شکل  -3الف قابل مشاهد است،

( )14%است که این مقادیر با در نظر گرفتن افزایش آبشویی در

مقادیر حدود روانی تمامی نمونهها با افزایش میزان اسیدی یا

نمونه ها (از یک سال به بیست سال بارش) نیز افزایش بیشتری

قلیایی بودن نمونهها برای تمامی سالهای بارشی افزایش می-

خواهد داشت به گونه ای که در نمونههای با  pH=3میزان این
تغییرات از  %11به بیش از  %14با افزایش سال بارش از یک
سال به ده سال رسیده است.

شکل .3مقادیر حدود اتربرگ نمونهها الف -حد روانی ب -شاخص خمیری
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 .2-3نتایج آزمون نفوذپذیر
شکل  4نتایج آزمون نفوذپدیری نمونههای خاک با توجه به

آزمایش نفوذپذیری بر روی نمونهها با سال بارش بیست سال

تاثیرات  pHو سالهای بارش را نشان می دهد .همانگونه که

مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین نتایج نشان میدهد که

قابل مشاهده است ،نمونههای که به سمت مقادیر اسیدیتر

نمونههایی که از مقادیر خنثی( )pH=7دور شده و به مقادیر

( )pH=3سوق پیدا کردهاند ،دارای نفوذپذیری باالتری هستند.

قلیاییتر( )pH=7.6یا مقادیر اسیدیتر ( )pH=3سوق پیدا کرده-

دو و همکاران اثر بارانهای اسیدی بر روی نفوذپذیری خاک

اند دارای نفوذپذیری باالتری هستند .این موضوع با نتایج

رس حاوی کائولینیت را بررسی کردند (.)Du et al., 2012

بدست آمده بخشی پور و همکاران ( Bakhshipour et al.,

نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان میدهد که نمونهای که دچار

 )2016بر روی خاک رسوبی کامالً مطابقت دارد از طرفی نتایج

بیشترین مقدار آبشویی (بیست سال بارش) شده است دارای

ارائه شده در شکل  4نشان میدهد که بیشترین میزان نفوذپذیری

باالترین میزان نفوذپذیری است .قابل ذکر است که در این

در نمونه با  pH=3اتفاق افتاده است ( )k=9.52×10-5وپس از

آزمون با توجه به تحقیقات پیشین از بررسی میزان نفوذپدیری

آن به ترتیب نمونههای با  )k=6.18×10-5( PH=7.6وpH=5.6

نمونههای با سال بارش یک و ده سال به دلیل مقادیر بسیار

( )k=4.91×10-7نسبت به نمونه خنثی ( )k=4.42×10-7دارای

پایین نفوذپذیری آنها چشم پوشی شده است و تنها نتایج

بیشترین میزان نفوذپذیری هستند.

شکل .4ضریب نفوذ پذیری نمونه ها

 .3-3نتایج آزمون ظرفیت باربری کالیفرنیا

و تحلیل آنها مشاهده میشود که با افزایش سال بارش از یک

نتایج آزمون ظرفیت باربری کالیفرنیا نمونههای خاک در pH

سال به بیست سال ،کاهش مقادیر ظرفیت باربری خاک از مقدار

های مختلف  5/6 ،3و  7/6نسبت به  pHمرجع  7و سالهای

 10/66برای نمونه با  pHخنثی به مقدار  5/06برای نمونه با

بارشی معادل یک ،ده و بیست سال بارش میباشد که در شکل

 pHبشدت اسیدی  3و بارش معادل بیست سال قابل مشاهده

 5ارائه شده است .در این شکل محور افقی نمودار حاصل

است .همچنین مقادیر این کاهش با دور شدن از مقادیر خنثی

تفاضل  pHمرجع در حالت خنثی یعنی  7از  pHهای مختلف

(قلیاییتر شدن و اسیدیتر شدن) افزایش چشمگیرتری خواهند

 5/6 ،3و  7/6است که تحت عنوان  ΔpHنمایش داده شده

داشت .نتایج نشان میدهد که کاهش در مقادیر  CBRخاک

است تا بتوان میزان انحراف  pHنمونههای مختلف را نسبت به

دارای روندی خطی است بطوریکه بیشترین میزان کاهش در

نمونه خنثی( نمونه با  )PH=7بهتر به تصویر کشید .با توجه به

نمونه با  pH=3و در بیست سال بارش ) )CBR=5.06و کمترین

شکل  5و بر اساس مقادیر بدست آمده از نتایج آزمایشات CBR

میزان کاهش پس از نمونه خنثی در نمونه با  pH=5.6و در یک
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سال بارش) (CBR=10.22اتفاق افتاده است که نشانده افت

های اسیدی در همان ده سال ابتدایی بارندگی است .درصورتی

بیش از  %50نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا خاک است .عالوه

که تاثیرات بارانهای قلیایی و بارانهای اسیدی ضعیف با

بر این از مقایسه بارشهای یک سال ،ده سال و بیست سال

گذشت زمانهای طوالنی تر قابل مشاهده است .این نکته بیان

نتیجه گیری میشود که بجز موارد بسیار اسیدی ( ،)pH=3روند

شده با یافتههای کامون و همکاران ( )Kamon et al., 1997و

تغییرات  CBRنمونهها در سالهای بارشی مختلف روندی

همچنین سونیل و همکاران ( )Sunil et al., 2006کامال تطابق

ثابت و خطی بوده که این اتفاق نشان دهنده تاثیرات عمده باران

دارد.

شکل .5نمودار  CBRنمونهها بر حسب  pHالف -یک سال بارش ب -ده سال بارش ج -بیست سال بارش د -مقایسه تمامی نمونهها
در  pHها و سالهای بارش مختلف
علل نتیجه مشاهده شده را اینطور میتوان بیان نمود که

کاهشی مقاومت خاک را تشدید میکند به گونهای که مقادیر

افزایش مقدار  ،pHکانیهای اصلی تشکیل دهنده ساختار خاک

 CBRنمونه با  PH=3از  7/16در مدت بارش معادل یک سال

مانند کلسیم ،آلومینیوم ،آهن ... ،از خاک شسته شده و ساختار

به مقدار  5/06در مدت بارش معادل بیست سال کاهش یافته

خاک ضعیفتر میگردد .از طرف دیگر ،افزایش مدت زمان

است.

بارش نیز مقادیر بیشتری از این عناصر را از خاک شسته و روند
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شکل .6نمودار  CBRنمونه ها در pH=3و بر حسب سال بارش

 .4-3نتایج آزمون مقاومت فشاری محصور نشده

شکل . 7نمودار تنش-کرنش نمونهها بر حسب  pHالف -یک سال بارش ب -ده سال بارش ج -بیست سال بارش د -مقایسه تمامی
نمونهها در  pHها و سالهای بارش مختلف
نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری محصور نشده نمونههای

معادل یک ،ده و بیست سال بارش در شکل  7ارائه شده است.

خاک در  pHهای مختلف  5/6 ،3و  7/6و سالهای بارشی

بر اساس مقادیر بدست آمده از نتایج آزمایشات مقاومت فشاری
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محصور نشده و تحلیل آنها مشاهده میشود که با دور شدن از

شکل  8نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از

مقادیر خنثی و افزایش میزان  pHباران مصنوعی و یا با قلیایی

تحقیقات بخشی پور و همکاران ()Bakhshipour et al., 2016

شدن هرچه بیشتر باران شبیه سازی شده کاهش بیشتری در

و همچنین گراچوف و تواتا ()Gratchev and Towhata, 2011

مقاومت فشاری خاک ایجاد خواهد شد .همچنین با افزایش

کامال مطابقت دارد .نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان کاهش

میزان بارندگی از یک سال به بیست سال میزان کاهشهای

در مقاومت فشاری محصور نشده نمونه با  pH=3و بیست سال

شدیدتری در مقادیر مقاومتی خاک قابل مشاهده است به گونه-

بارش ) )qu=3.37و کمترین میزان کاهش مطابق شکل  9پس

ای که در نمونه با  pH=3مقادیر بیشینه مقاومت فشاری محصور

از نمونه با  pH=7در نمونه با  pH=5.6و در یک سال

نشده ) )quاز  5/06به مقدار  3/37کاهش یافته است .مطابق

بارش) (qu=6.09اتفاق افتاده است.

شکل . 8نمودار تنش-کرنش نمونهها در pH=3و بر حسب سال بارش

شکل .9مقادیر بیشینه مقاومت فشاری محصور نشده

 .5-3بحث در مورد نتایج آزمایش

خصوصیات مهندسی خاک پس از قرارگیری در معرض باران

درک مناسب از ترکیب شیمیایی خاک ،باران و اقلیم منطقه

اسیدی یا قلیایی کمک شایانی کند .در منطقه اصفهان بیشتر

اصفهان میتواند به شفاف سازی دالیل ایجاد تغییرات در

ناخالصیهای موجود در هوا ( )NH4+ ،HNO3 ،H2SO4به
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صورت نهشتهای تر بر زمین ریزش میکنند .میزان بارندگی

بافر) مانند کلسیم (بر طبق گزارشات آزمون  )XRFدارای قدرت

در استان اصفهان بسته به حوزه بارش بین  97تا  447میلی متر

باالی قلیایی است .همچنین بر طبق گزارشات سازمان

در سال متغیر است .باتوجه به سامانههای بارشی ورودی به

هواشناسی استان اصفهان بارشهای قلیایی در سال های متوالی

آسمان استان ،مناطق صنعتی غرب و جنوب غرب بیشترین

در سطح استان اتفاق افتاده است که این امر خود سبب ایجاد

میزان بارندگی و مناطق کویری شرق و شمال شرق استان

خاصیت قلیایی و قلیا کنندگی در خاک میشود ( Wang and

کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده اند .در این بخش

 .)van Olphen, 2005( ) Siu, 2006با توجه به شیمی کلوئیدی

با استناد بر یافتههای محققین پیشین و بدون انجام آنالیزهای

خاکهای رسی میتوان این موضوع را اذعان داشت که فرآیند

آزمایشگاهی نتایج قابل قبولی حاصل گردید .هرچقدر میزان

های مبادلهای میان یونهای موجود در خاک سبب ایجاد

بارش بیشتر باشد به همان نسبت میزان نفوذ باران در خاک و

تغییرات در ضخامت الیه دوگانه میان ذرات رس میشود .به

آبشویی خاک باالتر خواهد بود ( .)Sunil et al., 2006برای

این صورت که در حضور محلول باران مصنوعی عناصر فعالی

شرایط آب و هوایی استان اصفهان کاتیونهای محلول در آب

از قبیل سدیم جایگزین عنصر کلسیم شده و سبب میگردند تا

همچون  K+ ،Ca+ ،Na+و  Mg2+به راحتی از الیههای باالیی

با جذب چند برابری مولکولهای آب در اطراف ذرههای رسی

خاک شسته شده و به قسمتهایی از خاک که دارای مقادیر

ضخامت الیه دوگانه میان ذرات رس افزایش یابد .قابل ذکر

باالتری  Alو  Feهستند انتقال مییابند .حضور عناصری از قبیل

است که اگر چه با افزایش ضخامت الیه دوگانه به دلیل حضور

 Al3+و  Fe3+سبب ایجاد پیوندهای قوی میان ذرات رس می-

کانیهایی از قبیل کائولینت ،تغییرات چندانی در ساختار و

گردد که با افزایش میزان جریان بارش این عناصر نیز از الیههای

خصوصیات فیزیکی خاک به وجود نخواهد آمد اما این افزایش

باالیی خاک شسته شده و سبب میگردد خاک دارای ساختاری

فاصله میان ذرات رسی سبب کاهش نیروهای جاذبه

ضعیفتر شود .بنابراین حضور یا عدم حضور عناصر مذکور

واندروالسی که عامل اصلی نگهداری ذرات رس در کنار

تاثیر بسزایی بر مقاومت خاک خواهد داشت به گونه ای که پس

یکدیگر به شمار می روند خواهد شد .(Sridharan et al.,

از قرار گیری در معرض باران اسیدی یا قلیایی و شسته شدن

)2002) (Sridharan et al., 1988این امر سبب خواهد شد تا

مقادیر باالیی از عناصر  Al3+،Ca+و  Fe3+از خاک ،کاهش مقادیر

مقاومت خاک کاهش یافته و تغییرات اساسی در حدود اتربرگ

مقاومت فشاری محصور نشده و ظرفیت باربری خاک و

و نفوذپذیری خاک رخ دهد )(Gratchev and Sassa, 2009

همچنین افزایش حدود اتربرگ و ضریب نفوذپذیری خاک

).(Gratchev and Towhata, 2015

اتفاق میافتد ( .)Ola, 1978همچنین میتوان گفت که با افزایش
میزان اسیدیته باران مصنوعی یونهای هیدروژن جایگزین یون-
های  Al3+و  Fe3+شده و سبب میگردند تا ساختار اصلی خاک
دچار فروپاشی شود .از طرفی حضور مواد اسیدی از قبیل
 H2SO4و  HNO3که به عنوان اکسید کنندههای قوی شناخته
میشوند سبب ایجاد اکسیدهای از قبیل  Fe2O3و  Al2O3در
خاک شده و به این ترتیب عناصر اصلی تشکیل دهنده خاک به
صورت ذهاب از خاک خارج میشوند ( .)Mitchell, 1993از
طرف دیگر ،طبق گزارشات ارائه شده خاک منطقه اصفهان به
دلیل دارا بودن مقادیر باالی امالح قلیایی (ضربه گیرها یا مواد

 .4نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشهای حدود اتربرگ،
نفوذپذیری ،ظرفیت باربری کالیفرنیا و تک محوری بر روی
خاک رسی تحت سیال نفوذی اسیدی ،خنثی و قلیایی ،نتایج
زیر قابل استنتاج است"
 -1به طور کلی با افزایش میزان درجه اسیدی یا قلیایی آب
نفوذی و افزایش مدت زمان نفوذ خصوصیات خاک دچار
تغییرات شده که از جمله این تغییرات میتوان به کاهش در
خصوصیات مقاومتی و ظرفیت باربری خاک اشاره کرد.
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-2با دور شدن از مقادیر خنثی و افزایش یا کاهش میزان

-5در ارتباط با تاثیرات سیال اسیدی و قلیایی بر

 pHآب نفوذی ،مقادیر حدود اتربرگ و ضریب نفوذپذیری

خصوصیات خاکها میتوان گفت که با افزایش میزان ناخالصی

خاک افزایش خواهند یافت .همچنین با افزایش مدت زمان

سیال و دور شدن آن از مقادیرخنثی تاثیرات گستردهای بر

نفوذ میزان این افزایش رشد قابل توجهتری خواهد داشت.

خصوصیات فیزکی-شیمیایی خاک قابل مشاهده است که این

-3با افزایش میزان آغشته شدن خاک به بارانهای اسیدی
یا قلیایی میزان پوکی یا تخلخل خاک افزایش خواهد یافت که

میزان از تاثیرات با گسترش صنعتی شدن جوامع در طی سال-
های آتی افزایش محسوستری خواهد داشت.

این امر به سبب تاثیرات این نوع آلودگی بر مواد اصلی تشکیل
دهنده خاک و شستشوی پیوندهای خاک است .همچنین میزان
افزایش تخلخل خاک یا افزایش نفوذپذیری با افزایش مدت
زمان نفوذ روندی افزایشی خواهد داشت.

سپاسگزاری
با تشکر فراوان از خانم دکتر بخشی پور عضو هیات علمی
دانشگاه بنگلور هند بابت راهنمایی بسیار مفید ایشان در زمینه

 -4افزایش فاصله میان ذرات رسی به عنوان علت اصلی

روند انجام آزمایشات و خانم دکتر عزتیان کارمند سازمان

بروز تغییر در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک سبب کاهش

هواشناسی استان اصفهان که اطالعات بسیار ارزشمندی از

نیروهای جاذبه واندروالسی که عامل اصلی نگهداری ذرات

وضعیت آالینده های استان را به اینجانب عرضه داشتند.

رس در کنار یکدیگر به شمار می روند خواهد شد.
عالوه بر این ،این عامل با افزایش میزان آبشویی و نفوذ
بارانهای اسیدی یا قلیایی تاثیرات مخربتری بر خصوصیات
ژئوتکنیکی خاک خواهد داشت.
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