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ABSTRACT
Different viscosity and dielectric constants in petroleum productscause physicochemical interactions in the
porous fluid electrolyte system, followed by changes in the physical and mechanical properties of the soil.
Shear strength of surface soil is one of the most important mechanical properties influencing determination and
prediction of soil erosion as a global problem. Penetration resistance is also another mechanical properties of
soil that affects tillage operations, plant growth, and soil biological activities and has an important role in seed
germination, root growth and development, and crop yield. This study aimed to investigate the effect of
application of 0, 1.5, 3.5, and 4.5% of three types of common petroleum products including crude oil, kerosene,
and gasoline on shear strength and penetration resisstance of three calcareous soils with clay loam, loamy sand,
and sandy loam textures. Results showed that the mean value of shear strength in loamy and sandy loam soils
compared to that of clay loam soils was significantly higher by nearly 100 and 35%, respectively, and the
penetration resistance in loamy sand soils compared to that of clay loam and sandy loam soils was significantly
lower by nearly 83% and 88%, respectively. The mean value of shear strength in soils mixed with kerosene and
gasoline compared to that of the soils mixed with crude oil was significantly higher by nearly 17 and 15%; and
penetration resistance was significantly higher by nearly 61 and 53%, respectively. In general, the application
of 1.5, 3, and 4.5% of oil products caused a significant increase in soil shear strength by about 58, 47, and 14%,
respectively, and also caused a significant increase in soil penetration resistance by about two times in all cases
compared to that of control.
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اثر مواد نفتی بر مقاومت خاکهای آهکی
راضيه دريايی ،1سيد علیاکبر موسوی ،*1رضا قاسمی ،1مسعود رياضی

2

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/6/9 :تاریخ بازنگری -1400/8/8 :تاریخ تصویب)1400/8/15 :

چکيده
لزوجت و ثابت دیالکتریک متفاوت در آالیندههای نفتی سبب برهمکنشهای فیزیکی-شیمیایی در سیستم الکترولیت
سیال منفذی و به دنبال آن ایجاد تغییراتی در ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک میشود .مﻘاومتبرشیخاکسﻄﺤییکی
از مهمتریﻦ ویژگیهای مکانیکی مﺆثر در تﺨمیﻦ و اندازهگیریفرسایش خاک به عنوان یک مشکل جهانی است .مﻘاومت
فروروی (نفوذی) نیز یکی دیگر از ویژگیهای مکانیکی مهم خاک است که عملیات خاکورزی ،رشد گیاه و فعالیتهای
زیستی خاک را تﺤت تاثیر قرار داده و نﻘشمهمی در جوانهزنی بذر ،رشد و توسعه ریشهگیاه و تولیدمﺤصول دارد .پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد مﻘادیر صفر 3 ،1/5 ،و  4/5درصد سه نوع فراوردهی نفتی شامل نفت خام ،نفت سفید و
گازوئیل بر مﻘاومت برشی و نفوذی سه خاک آهکی با بافت لوم رسی ،ماسه لومی و لوم ماسهای انجام شد .نتایج نشان داد
که میانگیﻦ مﻘاومت برشی در خاکهای ماسه لومی و لوم ماسهای در مﻘایسه با خاک لوم رسی به طور معنیداری و به
ترتیب به میزان حدود  100و  35درصد و مﻘاومت نفوذی در خاک ماسه لومی در مﻘایسه با خاکهای لوم رسی و لوم
ماسهای به طور معنیداری و بهترتیب به میزان حدود  83و  88درصد کمتر بود .میانگیﻦ مﻘاومت برشی در خاکهای
ترکیب شده با نفت سفید و گازوئیل نیز در مﻘایسه با خاکهای ترکیب شده با نفت خام به طور معنیداری و بهترتیب به
میزان حدود  17و  15درصد و مﻘاومت نفوذی نیز به ترتیب به میزان حدود  61و  53درصد بیشتر بود .به طور کلی کاربرد
مﻘادیر  3 ،1/5و  4/5درصد مواد نفتی مورد نظر سبب افزایش معنیدار مﻘاومت برشی خاک به ترتیب به میزان حدود ،58
 47و  14درصد و همچنیﻦ سبب افزایش معنیدار مﻘاومت نفوذی خاک به میزان حدود  2برابر در همهی موارد و در
مﻘایسه با نمونههای شاهد شد.
واژههای کليدی :ماسه لومی ،لوم رسی ،نفت سفید ،نفت خام ،گازوئیل ،فرسایش خاک.

مقدمه
خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعی است و برنامهریزی
برای داشتﻦ خاکی سالم و تولیدکننده ،الزمهی بﻘای انسان می-
باشد ( .)Mandari & Lin, 2007از سوی دیگر زندگی بشر وابسته
به منابع انرژی و بهویژه سوختهای فسیلی همچون نفتخام و
دیگر فراوردههای نفتی پرمصرف همچون نفت سفید و گازوئیل
است .هیدروکربﻦهای نفتی مزبور همچنیﻦ به صورت طبیعی در
مواد شیمیاییکه توسﻂ انسان و برای فعالیتهای مﺨتلﻒ شامل
سوختگیری وسایل نﻘلیه و گرم کردن منازل استفاده میشوند،
وجود دارند .واژه هیدروکربﻦ نفتی کل )TPHs( 1یک اصﻄﻼح
مورد استفاده برای توصیﻒ یک خانواده بزرگ شامل ﭼند صد
ترکیب شیمیایی با منشﺄ نفت خام است .هیدروکربﻦ نفتی کل،
مﺨلوطی از مواد شیمیایی است؛ اما همه آنها بهطور عمده از
هیدروژن و کربﻦ تشکیل شدهاند و از ایﻦ رو هیدروکربﻦ نامیده
* نویسنده مسئول:

میشوند ( .)Suja et al., 2014امروزه آلودگی خاک به مواد نفتی
( )TPHsاز مشکﻼت بسیار مهم و عمدهای میباشد که مﺤیﻂ
زیست انسان و سایر موجودات زنده را به طور جدی تهدید میکند
( Alharbi et al., 2018; Zeng et al., 2018; Farzadkia et al.,
 .)2019 Chattopadhyay et al., 2019; Hamid et al., 2020به
عبارتی فراوردههای نفتی از مهمتریﻦ آالیندههای آلی مﺤیﻂ
زیست و بهویژه خاک هستند .ورود ایﻦ ترکیبات به طبیعت به
دلیل سمی بودن و ایجاد جهش و سرطانزایی برای موجودات
زنده ،از مهمتریﻦ نگرانیهای حامیان مﺤیﻂ زیست میباشد .ایﻦ
دسته از آالیندههای آلی ،پایداری زیادی در خاک دارند و انباشته
شدن تدریجی آنها در خاک سبب اختﻼل در کارکرد طبیعی خاک
و به دنبال آن تغییر در ویژگیهای خاک و در نتیجه کاهش
عملکرد مﺤصوالت کشاورزی میشود ( ;Alexander, 1995
 .)Namkoong et al., 2002آلودگیهای نفتی از لﺤاظ توزیع و
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میزان آلودگی در طبیعت بـه دو گروه تﻘسیم میشوند؛ آلودگی
در مﺤل :به عنوان نمونه آلودگی ناشی از تصادفات تانکرهای نفتی،
تﺨریب و یا انفجار یک ترمینال نفتی و اسکلههای نفتی و خﻄوط
انتﻘال ،و آلودگی پراکنده :بهعنوان نمونه استفاده از آفتکشها در
امور کشاورزی (.)Alikhani et al., 2011
تاثیر آلودگیهای نفتی بر خاک یکی از مسائلی میباشد که
در سالهای اخیر ،بهویژه پس از جنگهای اواخر دهه 1980
میﻼدی در خاورمیانه ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است
( )Aiban, 1998و با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای
نفتخیز است بنابرایﻦ آلوده شدن خاک با آالیندههای نفتی به-
ویژه مواد نفتی پرکاربرد در ایران امری شایع میباشد و شناسایی
و بررسی رفتار خاک در مواجه با ایﻦ مشکل و مدیریت آن امری
ضروری است ( .)Kamel et al., 2018نشت ترکیبات نفتی
تﺤتتﺄثیر نیروهای موئینگی و ثﻘلی منجر به حرکت عمودی در
خاکهای ﻏیراشباع شده و خلل و فرج خاک را پر میکند
( .)Delleur, 2000آلودگی نفتی همچنیﻦ سبب کاهش
حاصلﺨیزی خاک و ﻏیرقابل استفاده شدن آن برای کشاورزی،
نفوذ آلودگی به آبهای زیرزمینی و ورود آنها به آب میشود،
همچنیﻦ در برخی موارد سبب آلودگی هوا و اثرات منفی بر تنفس
نیز میشود ( .)Hassanshahian et al., 2014آالیندههای نفتی بر
ویژگیهای فیزیکی همچون ساختمان خاک ،تراکم خاک ،هدایت
هیدرولیکی و مﻘاومت فروروی خاک نیز تاثیر میگذارند
(.)Goodarzi, 2015
خاک بهعنوان یک سیستم پویا ،همواره تﺤت تﺄثیر نیروهای
خارجی قرار داشته که ایﻦ نیروها میتوانند طبیعی مانند قﻄرات
باران ،رواناب ،انسان ،گیاهان و جانوران یا ﻏیرطبیعی مانند ادوات
کشاورزی باشند .توده خاک تا حد معینی در برابر نیروهای خارجی
مﻘاومت نشان میدهد و بیش از آن حد ،خاک گسیﺨته میشود.
گسیﺨتگی خاک معموالً از نوع برشی میباشد و به حداکثر
مﻘاومتی که خاک در برابر گسیﺨتگی و لغزش در امتداد هر صفﺤه
دلﺨواه نشان دهد ،مﻘاومت برشی خاک گفته میشود ( Vafaeian,
 .)1997در بسیاری از مﻄالعات از مﻘاومت برشی سﻄح خاک به
عنوان شاخصی مناسب برای بررسی فرسایشپذیری خاک نام برده
شده است ( ;Franti et al., 1999; Leonard & Richard, 2004
 .)Khalilmoghadam et al., 2009براساس ایﻦ پژوهشها،
شرایﻂ خاک زمانی که به وسیله جریان شیاری به حد آستانه
فرسایندگی برسد به وسیله مﻘاومت برشی سﻄح خاک کنترل می-
شود ( .)Rauws & Gavers, 1988هم ﭼنیﻦ گزارش شده که
فرایند جداسازی ذرات خاک به وسیله قﻄرات باران با مﻘاومت
برشی سﻄح خاک مرتبﻂ است (.)Brunori et al., 1989

روشهای مﺨتلفی برای اندازهگیری مﻘاومت برشی خاک وجود
دارد .از جمله روشهای آزمایشگاهی اندازهگیری مﻘاومت برشی
خاک میتوان به آزمایش برش مستﻘیم ،آزمایش تک مﺤوری
ﻏیرمﺤصور (فشاری ﻏیرمﺤصور) و آزمایش سه مﺤوری فشاری
اشاره نمود .برای اندازهگیری مﻘاومت برشی خاک در مزرعه نیز
ممکﻦ است از دستگاههایی مانند رینگ برشی ،پنترومتر
مﺨروطی ،پنترومتر جیبی و دستگاه برش پره یا تورویﻦ استفاده
شود ( .)Khalil Moghaddam, 2009مﻘاومت برشی الیه سﻄﺤی
خاک میتواند همان مﻘاومت اصﻄکاکی ناشی از لغزیدن ذرات
روی یکدیگر ،حرکت ﻏلتک مانند بیﻦ دانههای مجاور و قفل شدن
دانهها در یکدیگر باشد .به همیﻦ ترتیب پیوندهای شیمیایی بیﻦ
ذرات رس خاک سبب ﭼسبندگی و مﻘاومت در برابر نیرو و تنش
وارده میشود (.)Vafaeian, 1997; Khalil Moghaddam, 2009
مﻘاومت برشی الیه سﻄﺤی خاک تﺤت تاثیر ویژگیهای متفاوتی
از خاک میباشد که ایﻦ ویژگیها عبارتند از :شیمی کانیها و
کلوئیدهای آلی که بر ﭼسبندگی خاکدانهها اثر میگذارند؛ اندازه،
شکل و پایداری خاکدانهها که مﻘاومت اصﻄکاکی خاک را تﺤت
تاثیر قرار میدهند؛ وجود شبکهی ریشهها که ساختار بزرگتری از
خاکدانهها را تشکیل میدهند (.)Khalil Moghaddam, 2009
یکی از دیگر روشهای تجربی به منظور اندازهگیری مﻘاومت خاک
و یا مﻘاومت مکانیکی ظاهری 1خاک ،اندازهگیری میزان مﻘاومت
فرو روی خاک است .مﻘاومت فرو روی از دیگر ویژگیهای
ساختمانی حساس به مدیریت میباشد و عبارت است از آسانی
حرکت یک جسم به داخل خاک که توسﻂ دستگاهی به نام
فروسنج 2اندازهگیری میشود؛ بافت خاک ،مواد آلی ،مﻘدار آب،
تراکم ،عمق خاک و جرم مﺨصوص ظاهری از عوامل موثر بر
مﻘاومت مکانیکی و یا همان مﻘاومت فروروی خاک در برابر
فروسنج است ( ;Herrick & Jones, 2002; Shirani et al., 2010
.)Zangeneh et al., 2017
مﻄالعاتی که تاکنون در ارتباط با اثر آلودگیهای نفتی بر
ویژگیهای فیزیکی ،مکانیکی و مﻘاومت خاکها انجام شده نشان
میدهد برخی ویژگیهای خاک از جمله نفوذپذیری ،زاویه
اصﻄﺤکاک داخلی ،حدود آتربرگ و سایر ویژگیهای مﻘاومتی
خاک آلوده نسبت به خاک طبیعی متفاوت است ( Estabragh et
 .)al., 2011; Estabragh et al., 2016عمده مﻄالعات در ارتباط
با اثر آلودگی خاک بر نفوذپذیری خاک بوده که در کشاورزی
بسیار حائز اهمیت بوده و دارای نﻘشی بسیار مهم در ویژگیهای
فیزیکی و مکانیکی خاک است ( Heidarpoor & Oliaei,
.)2013; Antony et al., 2016; Ghahremani et al., 2018
مرور نتایج سایر پژوهشگران نیز نشان میدهد که با وجود برخی
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مﻄالعات انجام شده بر روی خاکهای ریزدانه و ماسهای آلوده به
مواد نفتی ،تاکنون پژوهشهای کافی و مدون در ارتباط با مﻘاومت
برشی و نفوذی خاکهای آلوده به مواد نفتی با بافت مﺨتلﻒ انجام
نشده است .بنابرایﻦ ایﻦ پژوهش با هدف بررسی اثر مﻘادیر مﺨتلﻒ
نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل به عنوان سه ماده نفتی پر مصرف
و رایج بر مﻘاومت برشی و نفوذی (فرو روی) در سه خاک با بافت-
های لوم رسی ،لوم ماسهای و ماسه لومی انجام شده است.

مواد و روشها
پژوهش و آزمایشهای مربوطه در سال  1398در گلﺨانه و
آزمایشگاه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در
منﻄﻘه باجگاه انجام شده است .برای تعییﻦ ترکیب شیمیایی و
ساختار آالیندههای نفتی مورد مﻄالعه ،آزمایشهایی در آزمایشگاه
مرکزی نفت دانشکده نفت دانشگاه شیراز انجام شده و نتایج در
جدول ( )1ارائه شده است.

خاک با بافت لوم رسی به صورت طبیعی از خاک مﺤوطه
دانشکده واقع در منﻄﻘه باجگاه و دو بافت دیگر به صورت مصنوعی
و دست ساز تهیه شد بهایﻦ ترتیب که برای تهیه  3کیلوگرم از
نمونههای خاک مورد نظر ،به مﻘدار الزم از دو نوع بافت خاک رس
لومی و ماسهای به عنوان بافت پایه که به ترتیب از سری کوی
اساتید دانشکده کشاورزی شیراز و منﻄﻘه سیوند استان فارس
برداشته شده بودند ،استفاده شد .در شکل ( )1منﺤنی دانه بندی
نمونه های خاک نشان داده شده است.
در نمونههای خاک مورد مﻄالعه نیز برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی اولیه با استفاده از روشهای استاندارد معمول
اندازهگیری شد (جدول  ،)2بافت خاکهای تهیه شده با روش
هیدرومتر ( )Gee & Bauder, 1986اندازهگیری و کﻼسهای بافت
خاک نیز بر اساس سیستم طبﻘهبندی وزارت کشاورزی آمریکا
( )USDAو با استفاده از مثلث استاندارد بافت خاک تعییﻦ شد.

جدول  -1برخی ويژگیهای مواد نفتی مورد استفاده
ویژگی (واحد)

مﻘدار
گرانروی دینامیک
50/8
50/9
52/2
53/6

گرانروی دینامیک( 1سانتی پواز)

نﻘﻄه ریزش( 4درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

روش /وسیله اندازهگیری

دور در دقیﻘه
30
50
70
90
+2
0/9231

2

نفت خام
گشتاور(%) 3
25/4
42/3
60/8
80/3

ویسکومتر ﭼرخشی

ASTM D97-02

پیکنومتر
نفت سفید

گرانروی دینامیک (سانتی پواز)
گرانروی سینماتیک( 5سانتی استوک)
نﻘﻄه ریزش (درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

1/61
1/94
< - 60
0/8300

گرانروی دینامیک (سانتی پواز)
گرانروی سینماتیک (سانتی استوک)
نﻘﻄه ریزش (درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

4/26
4/93
-4/5
0/8647

ویسکومتر ﭼرخشی
ASTM D445-03
ASTM D97-02

پیکنومتر
گازوئیل
ویسکومتر ﭼرخشی
ASTM D445-03
ASTM D97-02

پیکنومتر

همه ويژگیها در دما و فشار معمول آزمايشگاه (دمای  26/5درجه سانتیگراد و فشار  640ميلیمتر جيوه) اندازهگيری شدهاند.

جدول  -2برخی ويژگیهای اوليه خاکهای مورد مطالعه
ویژگی
کربنات کلسیم معادل (درصد)
سدیم عصاره اشباع (میلیگرم در لیتر)
ظرفیت تبادل کاتیونی (سانتیمول بار در کیلوگرم)
قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع (دسی زیمنس بر متر)
ماده آلی (درصد)
رس (درصد)
سیلت (درصد)
ماسه (درصد)

4- Dynamic viscosity
)5- Revolution per minute (RPM
6- Torque

لوم رسی
36/85
31/10
17/23
0/736
0/885
29/93
32/78
37/29

خاک
ماسه لومی
39/75
37/90
8/4
0/861
0/341
3/6
9/15
87/25

لوم ماسهای
25/15
30/17
8/7
0/640
0/477
8/95
28/31
62/74

7- Pour point
8- Kinematic viscosity
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(علمی  -پژوهشی)

شکل  -1منحنی دانهبندی سه بافت خاک مورد مطالعه در پژوهش

مراحل آمادهسازی و انجام آزمايش

پژوهش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامﻼ تصادفی و به
صورت گلدانی با سه تکرار برای هر یک از آالیندههای نفتی انجام
شد .آزمایش شامل ﭼهار سﻄح صفر 3 ،1/5 ،و  4/5درصد وزنی
از سه نوع آالینده آلی نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل و سه نوع
بافت مﺨتلﻒ لوم رسی ،ماسه لومی و لوم ماسهای بود (الزم به
ذکر است مﻘادیر انتﺨابی آالیندههای نفتی با بررسی مﻘاالت
متعدد ،انجام آزمایش و همچنیﻦ با لﺤاظ جلوگیری از روانی بیش
از حد نمونههای خاک انتﺨاب شدند) .خاک با بافت لوم رسی به
صورت طبیعی از خاک مﺤوطه دانشکده واقع در منﻄﻘه باجگاه و
دو بافت دیگر به صورت مصنوعی و دست ساز تهیه شد بهایﻦ
ترتیب که برای تهیه  3کیلوگرم از نمونههای خاک مورد نظر ،به
مﻘدار الزم از دو نوع بافت خاک رس لومی و ماسهای به عنوان
بافت پایه که بهترتیب از سری کوی اساتید دانشکده کشاورزی
شیراز و منﻄﻘه سیوند استان فارس برداشته شده بودند ،استفاده
شد .برای ساخت  3کیلوگرم خاک با بافت ماسه لومی بهترتیب
مﻘادیر  93/48و  6/52درصد از خاکهای ماسهای و لوم رسی و
برای ساخت  3کیلوگرم خاک با بافت لوم ماسهای بهترتیب مﻘدار
 46/16و  53/84درصد از خاکهای ماسهای و لوم رسی استفاده
و ترکیب شدند (منﺤنی دانهبندی سه خاک مورد مﻄالعه در ایﻦ
پژوهش در شکل ( )1نشان داده شده است) .پس از آمادهسازی

بافتهای خاک ،آالیندههای نفتی با درصدهای ذکر شده و در سه
تکرار به خاکهای مورد مﻄالعه اضافه و مﺨلوط شد .به ایﻦ ترتیب
که پس از افزودن مواد نفتی به خاک قرار داده شده در کیسههای
پﻼستیکی ،با ﭼندیﻦ بار به هم زدن نمونهها ،اختﻼط کامل خاک
با مواد نفتی تا رسیدن به یک ترکیب کامﻼ همگﻦ انجام شد.
سپس نمونههای  3کیلوگرمی ترکیب شده با هر یک از آالینده-
های نفتی به گلدانهای استوانهای شکل پﻼستیکی منتﻘل شد و
به مدت  72ساعت در یک مﺤیﻂ در بسته و در داخل پاکت ،به
منظور اثرگذاری بهتر و بیشتر آالینده بر خاک و جلوگیری از
تبﺨیر آنها رها شدند (دانسیته ،جرم مﺨصوص ظاهری هر یک از
سه خاک مورد مﻄالعه لوم رسی ،ماسه لومی و لوم ماسهای قرار
داده شده در گلدانها معادل حدود  1/40 ،1/04و  1/22گرم بر
سانتیمتر مکعب بود) .پس از گذشت  72ساعت ،نمونهها توزیﻦ
و سپس به مدت ده هفته و هر هفته یک بار در حد رطوبت ظرفیت
مزرعه برای هر بافت (ایﻦ مﻘدار رطوبت حجمی در هر یک از سه
بافت لوم رسی ،ماسه لومی و لوم ماسهای به ترتیب برابر با حدود
 17 ،25و  20درصد وزنی بود) ،با آب مﻘﻄر آبیاری شد .در پایان
مدت آزمایش (پس از ده هفته) ،مﻘاومت برشی و نفوذی خاکها
به شکلی که در ادامه توضیح داده شده اندازهگیری شدند.
تصاویری از نمونههای خاک آماده شده در شکل ( )2آورده شده
است.

شکل  -2تصويری از برخی از نمونههای خاک مورد مطالعه

انجام شد.

مقاومت برشی خاک

برای تعییﻦ مﻘاومت برشی ،پس از هفته دهم آبیاری و بر روی
نمونههای خاک دستنﺨورده موجود در گلدانها ،از دستگاه
اندازهگیری مﻘاومت برشی ،دستگاه برش پرهای (تورویﻦ )1مدل
( SO 843شکل  -3الﻒ) استفاده و اندازهگیری انجام شد
( Ghebreiyessus et al., 1994; Franti et al., 1999; Gimenez
 .)& Govers, 2002به ایﻦ ترتیب که پره برشی به صورت عمودی
روی سﻄح خاک قرار میگیرد و تا جایی که پرهها کامﻼ در خاک
قرار گیرند به داخل خاک وارد میشود .سپس در جهت عﻘربههای
ساعت شروع به دوران پرهبرشی کرده و دوران تا برش
(گسیﺨتگی) خاک (لﺤظه شکست) ادامه مییابد .حداکثر مﻘدار
تنش وارده برای گسیﺨتگی خاک (مﻘاومت برشی) بر حسب
مگاپاسکال مستﻘیما از روی قرائت عدد شاخص دستگاه که در
صفﺤه مدرج دستگاه ثبت میشود تعییﻦ شد .برای افزایش دقت،
هر یک از اندازهگیریها در رطوبتهای مﺨتلﻒ در دو نﻘﻄه از
سﻄح گلدان انجام و میانگیﻦگیری شد .اندازهگیریها در سه روز
مﺨتلﻒ و در رطوبتهای مﺨتلﻒ انجام شد .گلدانها برای تعییﻦ
میزان رطوبت در روزهای مﺨتلﻒ اندازهگیری مﻘاومت ،توزیﻦ
شدند و با توجه به متفاوت بودن و وابستگی مﻘدار مﻘاومت برشی
خاک به رطوبت ،روابﻂ رگرسیونی بیﻦ مﻘدار رطوبت و مﻘاومت
برشی تعییﻦ شد .برای مﻘایسه تمامی تیمارها مﻘدار رطوبت
ظرفیت مزرعه هر یک از خاکهای مورد مﻄالعه در روابﻂ
رگرسیونی قرار داده شد تا میزان مﻘاومت برشی خاک در مﻘدار
رطوبت ظرفیت مزرعه تعییﻦ شود .سپس ایﻦ مﻘدار برای
تیمارهای مﺨتلﻒ با یکدیگر مﻘایسه شد .الزم به ذکر است که
اندازهگیریهای گفته شده بﻼفاصله پس از آخریﻦ آبیاری بر روی
خاک دستنﺨورده ،در طول یک هفته و در رطوبتهای مﺨتلﻒ

مقاومت فرو روی (نفوذی) خاک

ب رای تعییﻦ مﻘاومت فرو روی (مثل مﻘاومت به نفوذ ریشه) در
خاکهای مورد آزمایش ،در خاکهای دستنﺨورده موجود در
گلدانها میزان مﻘاومت فرو روی خاکها با دستگاه نفوذسنج
جیبی مدل ( ELEشکل -3ب) با میله نفوذ باریک استوانهای
شکل با قﻄر  6میلیمتر و طول  5/7سانتیمتر و لوله ضﺨیم به
قﻄر  1/7سانتیمتر و طول  12/5سانتیمتر و جرم  75گرم اندازه-
گیری شد ( .)Bradford, 1986اندازهگیریها در پنج روز متوالی
و برای اطمینان از صﺤت کار به تعداد سه نﻘﻄه در هر گلدان
انجام و سپس میانگیﻦ گرفته شد .به ایﻦ ترتیب که نفوذسنج تا
حد قسمت عﻼمتگذاری شده (حدود  6میلیمتر) به داخل خاک
فشار داده شده و مﻘدار فشار الزم (بر حسب مگاپاسکال) برای
نفوذ از روی شاخص کناری آن که از صفر تا پنج مندرج است،
یادداشت شد ( .)Bradford, 1986گلدانها برای تعییﻦ میزان
رطوبت در روزهای متوالی اندازهگیری مﻘاومت ،توزیﻦ شدند و با
توجه به متفاوت بودن مﻘدار مﻘاومت نفوذی خاک در رطوبتهای
مﺨتلﻒ و وابستگی ایﻦ ویژگی به رطوبت خاک ،روابﻂ رگرسیونی
بیﻦ مﻘدار رطوبت و مﻘاومت به نفوذ ریشه تعییﻦ شد .برای مﻘایسه
تمامی تیمارها مﻘدار رطوبت ظرفیت مزرعه هر یک از خاکهای
مورد مﻄالعه در روابﻂ رگرسیونی قرار داده شد تا میزان مﻘاومت
به نفوذ ریشه خاک در مﻘدار رطوبت ظرفیت مزرعه تعییﻦ شود.
سپس ایﻦ مﻘادیر برای تیمارهای مﺨتلﻒ با یکدیگر مﻘایسه شدند.
الزم به ذکر است اندازهگیریهای مذکور بﻼفاصله پس از آخریﻦ
آبیاری بر روی خاک دستنﺨورده ،در طول یک هفته و در
رطوبتهای مﺨتلﻒ انجام شد.

(ب)

(الف)

شکل  -3تصاوير مربوط به دستگاههای(الف) برش پرهای (توروين) مدل  SO 843و (ب) نفوذسنج جيبی مدل  ELEبرای اندازهگيری
مقاومتهای برشی و نفوذی در خاکهای مورد مطالعه

9- Tourvaine

نتایج نشان داد در هر سه بافت خاک مورد مﻄالعه میانگیﻦ
مﻘاومت برشی خاک در خاکهای ترکیب شده با آالینده گازوئیل
در مﻘایسه با خاکهای ترکیب شده با آالینده نفت خام به طور
معنیداری بیشتر است .به طوری که در خاکهای لوم رسی و لوم
ماسهای ترکیب شده با آالینده گازوئیل در مﻘایسه با نفت خام،
میزان مﻘاومت برشی خاک بهترتیب به میزان حدود  11و 21
درصد بیشتر بود و در خاکهای ماسه لومی نیز مﻘاومت برشی در
اثر کاربرد گازوئیل در مﻘایسه با نفت خام به طور معنیداری به
میزان  100درصد افزایش یافت .در حالیکه کاربرد نفت سفید در
سه بافت خاک مورد مﻄالعه دارای روند ﻏیرمشابهی بود .به گونهای
که در خاکهای لوم رسی و ماسه لومی کاربرد نفت سفید در
مﻘایسه با نفت خام اثر معنیداری بر مﻘاومت برشی خاک نداشت
و در مورد خاکهای لوم ماسهای کاربرد نفت سفید در مﻘایسه با
نفت خام ،مﻘاومت برشی خاک را به طور معنیداری به میزان
حدود  51درصد افزایش داد (جدول .)5

تجزيه و تحليل آماری دادهها

دادههای اندازهگیری شده مﻘاومتهای برشی و نفوذی در
آلودگیهای مﺨتلﻒ با استفاده از نرمافزارهای آماری  EXCELو
 SASتجزیه و تﺤلیل شد و میانگیﻦهای مربوط به اثر هر یک از
آلودگیها به صورت جداگانه و نیز برهمکنشهای مورد بررسی
آنها با استفاده از آزمون ﭼند دامنهای دانکﻦ در سﻄح احتمال 5
درصد مﻘایسه شدند.

نتايج و بحث
مقاومت برشی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد مﻘادیر  3 ،1/5و 4/5
درصد نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل بر مﻘاومت برشی خاک در
سﻄح احتمال  1درصد معنیدار است .همچنیﻦ نتایج نشان داد
که اثر بافت خاک ،آالینده نفتی و مﻘادیر مﺨتلﻒ آنها و همچنیﻦ
اثر هر یک از برهمکنشهای دوتایی و سه تایی بر مﻘاومت برشی
خاک در سﻄح احتمال  1درصد معنیدار است (جداول  3و .)4

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (دو عاملی) اثر مواد نفتی بر مقاومت برشی SR ،و مقاومت نفوذی PR ،در خاکهای با بافت مختلف
میانگیﻦ مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

بافت
مﻘادیر مواد نفتی
برهم کنش بافت خاک
و مﻘادیر مواد نفتی
خﻄا
ضریب تغییرات
(درصد)

نفت خام

گازوئیل

نفت سفید

SR

PR

SR

PR

SR

PR

2
3

*1/57
**0/075

**4/70
**0/287

**1/74
**0/080

**12/30
**2/18

**1/95
**0/085

**10/40
**2/31

6

**0/042

**0/897

**0/022

**1/22

**0/036

**1/42

24

0/004

0/010

0/002

0/014

0/002

0/012

16/25

11/97

8/75

8/58

10/56

8/53

* و ** بهترتيب معنیداری در سطوح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهند.
جدول  -4نتايج تجزيه واريانس (سه عاملی) اثر مواد نفتی بر مقاومت برشی SR ،و مقاومت نفوذی PR ،در خاکهای با بافت مختلف
منابع تغییر

درجه آزادی

بافت خاک
نوع ماده نفتی
مﻘادیر مواد نفتی
بر هم کنش بافت خاک و نوع ماده نفتی
بر هم کنش بافت خاک و مﻘادیر مواد نفتی
بر هم کنش نوع و مﻘادیر مواد نفتی
برهم کنش بافت خاک ،نوع و مﻘادیر مواد نفتی
خﻄا

2
2
3
4
6
6
12
72

میانگیﻦ مربعات
PR

SR

**26/00
**2/92
**3/96
**0/700
**2/39
**0/411
**0/572
0/012

**5/16
**0/044
**0/199
**0/055
**0/065
**0/021
**0/018
0/002

* و ** بهترتيب معنیداری در سطوح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهند.

نتایج همچنیﻦ نشان داد اثر کاربرد مﻘادیر  3 ،1/5و 4/5
درصد آالیندههای نفتی بر مﻘاومت برشی در خاکهای مورد
مﻄالعه دارای روند تغییرات مشابهی نبود .به طوریکه

مﻘادیر مذکور در خاکهای لوم رسی بهترتیب سبب افزایش
معنیدار مﻘاومت برشی بهترتیب به میزان حدود  51 ،69و 25
درصد در مﻘایسه با شاهد شد .در حالیکه در خاکهای ماسه

 2614تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،10دی ( 1400علمی  -پژوهشی)

لومی تنها کاربرد  1/5درصد آالیندههای نفتی سبب افزایش
معنیدار مﻘاومت برشی شد و سایر مﻘادیر اثر معنیدار نداشتند.
در خاکهای لوم ماسهای نیز کاربرد مﻘادیر  1/5و  3درصد
آالیندههای نفتی سبب افزایش معنیدار مﻘاومت برشی خاک به-
ترتیب به میزان حدود  41و  40درصد در مﻘایسه با شاهد شد
(جدول  .)5نتایج نشان داد بیشتریﻦ و کمتریﻦ مﻘدار مﻘاومت
برشی در خاک لوم رسی بهترتیب به میزان  3/27و 1/55
مگاپاسکال و بهترتیب در خاک آلوده شده با  1/5درصد گازوئیل

و نمونه شاهد (بدون کاربرد نفت سفید) مشاهده شد .در حالیکه
بیشتریﻦ و کمتریﻦ مﻘدار مﻘاومت برشی در خاک ماسه لومی به
ترتیب به میزان  0/04و  0مگاپاسکال و در خاک آلوده شده با
 1/5درصد گازوئیل و سایر خاکها مشاهده شد .در خاک لوم
ماسهای نیز بیشتریﻦ و کمتریﻦ مﻘدار مﻘاومت برشی بهترتیب به
میزان  2/13و  0/353مگاپاسکال و در شرایﻂ آلودگی با 1/5
درصد نفت سفید و  4/5درصد نفت خام مشاهده شد (جدول .)5

جدول  -5اثر مقادير مختلف مواد نفتی بر مقاومت برشی (مگاپاسکال) در خاکهای با بافت مختلف
مﻘدار (درصد وزنی)

مواد نفتی
نفت سفید

نفت خام

گازوئیل

میانگیﻦ

بافت لومرسی (میانگیﻦ)0/236 A -
صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0/179* fg
0/277 bc
0/250 cd
0/209 ef
0/229 B

0/155 g
0/277bc
0/240cde
0/231 de
0/226 B
بافت ماسه لومی (میانگیﻦ)0/0003 C -

0/186 fg
0/327 a
0/296 ab
0/210 ef
0/255A

0/173 D
0/293 A
0/262 B
0/217 C

صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0b
0b
0b
0b
0B

0b
0b
0b
0b
0B
بافت لوم ماسهای (میانگیﻦ)0/153 B -

0b
0/004a
0b
0b
0/001A

0B
0/001 A
0B
0B

صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0/140 cde
0/161 cd
0/155 cd
0/035 f
0/123 C

0/129 de
0/213 a
0/210 a
0/194 ab
0/186 A

0/111 e
0/165bc
0/168 bc
0/150 cd
0/149B

0/127 B
0/179A
0/178 A
0/126 B

* .در مورد هر خاک ،ميانگينهايی که در هر رديف يا ستون حداقل در يک حرف آماری بزرگ و اعدادی که در بدنه جدول حداقل در يک حرف آماری کوچک مشترک هستند از نظر
آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

نتایج همچنیﻦ نشان داد بهطور کلی میانگیﻦ مﻘاومت
برشی در خاکهای ماسه لومی و لوم ماسهای بهطور معنیداری و
بهترتیب به میزان حدود  100و  35درصد کمتر از خاک لوم رسی
بود (شکل  .)4میانگیﻦ مﻘاومت برشی در خاکهای آلوده شده با
نفت سفید و گازوئیل نیز در مﻘایسه با خاکهای آلوده شده با
نفت خام بهطور معنیداری و بهترتیب به میزان حدود  17و 15
درصد بیشتر بود (شکل  .)4همچنیﻦ نتایج نشان داد به طور کلی
کاربرد مﻘادیر  3 ،1/5و  4/5درصد آالیندههای نفتی مورد نظر
سبب افزایش معنیدار مﻘاومت برشی خاک به ترتیب به میزان
حدود  47 ،58و  14درصد در مﻘایسه با شاهد شد (شکل .)4
در شکل ( ) 5روند تاثیر مﻘدار هر یک از مواد نفتی بر
مﻘاومت برشی هر یک از بافتهای خاک مورد مﻄالعه در قالب
معادالت رگرسیونی نشان داده شده است (به جز در خاک ماسه
لومی مورد مﻄالعه که مﻘاومت برشی آن صفر اندازهگیری شده

است) .نتایج نشان داد با افزایش مﻘادیر نفت خام ،میزان مﻘاوت
برشی خاکهای لوم رسی و لوم ماسهای به صورت روابﻂ درجه 2
بهترتیب با ضرایب تعییﻦ  0/89و  0/90افزایش یافت .به گونهای
که با افزایش نفت خام تا  1/5درصد در هر دو خاک مذکور
مﻘاومت برشی افزایش یافت و با افزایش بیشتر نفت خام ،مﻘاوت
ب رشی کاهش یافت .تغییرات مﻘاوت برشی با افزایش مﻘدار نفت
سفید و گازوئیل در خاکهای مذکور نیز از روند مشابهی تبعیت
نمود و با افزایش مﻘدار نفت سفید و گازوئیل مﻘاومت برشی در
خاک لوم رسی به شکل معادالت درجه دوم به ترتیب با ضرایب
تعییﻦ  0/94 0/77و در خاک لوم ماسهای با ضرایب تعییﻦ 0/94
و  0/97افزایش یافت (شکل .)5به عبارتی در هر دو خاک مورد
مﻄالعه و همه مواد نفتی ،با افزایش مﻘدار مواد نفتی مﻘاومت
برشی خاک افزایش یافته و پس از رسیدن به مﻘدار بیشینه،
کاهش یافت .روند نزولی مشاهده شده در مﻘادیر زیاد (بیش از
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 1/5درصد) کاربرد مواد نفتی میتواند به دلیل نزدیک شدن بیشتر
به حالت اشباع (افزایش درجه اشباع) و افزایش خاصیت روانی در
خاک و در نتیجه کاهش مﻘاومت برشی باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده و با بررسی اثر افزودن
آالیندههای آلی مﺨتلﻒ مانند نفت خام ،نفت سفید ،گازوئیل بر
مﻘاومت برشی خاک ،بهنظر میرسد حضور ایﻦ آالیندهها در خاک
به دلیل دارا بودن ثابت دیالکتریک کمتر از آب ،سبب همآور
شدن و ﭼسبیدن ذرات خاک به یکدیگر و پر شدن منافذ و در
نتیجه کاهش نفوذپذیری و در مﻘابل تاثیر دو گانه بر مﻘاومت
برشی خاک به عنوان یک ویژگی مهم مکانیکی خاک شده است.
بدیﻦ ترتیب که در مﻘدار کمتر آالینده ،به سبب همآور شدن
ذرات ،مﻘاومت برشی افزایش و با افزایش بیشتر ایﻦ مواد و افزایش
درجه اشباع خاک از ایﻦ مواد و ایجاد روانی بیشتر در خاک،
مﻘاومت برشی کاهش مییابد .سایر پژوهشگران ( Habib- ur-
;Rahman et al., 2007; Khamehchiyan et al., 2007
Kermanpour et al., 2015; Khabbazi & Hasanloorad,
 )2018; Roshanghiyas & Bagheri Pour, 2019نیز در

پژوهشهای خود به نتایج مشابهی دست یافتند و تاثیر دوگانه
مواد نفتی را گزارش کردند و در اﻏلب موارد مرز تغییر روند
مﻘاومت برشی خاک را حدود سه درصد گزارش نمودند .آنان
همچنیﻦ بیان کردند هر قدر خاک خشکتر باشد مﻘاومت برشی
خاک نیز بیشتر خواهد بود .الزم به ذکر است همانطور که از

نتایج نشان میدهد نوع بافت خاک نیز یک ویژگی تاثیرگذار در
ﭼگونگی و شدت روند تغییرات در پاسخ به افزودن مواد نفتی به
خاک میباشد .به طوری که در خاکهای با درصد ماسه بیشتر
(لوم ماسهای) در مﻘایسه با خاکهای با رس بیشتر (لوم رسی)،
بیشنه مﻘاومت برشی در مﻘادیر کمتر مواد نفتی مشاهده میشود
که میتواند به دلیل تﺨلﺨل کمتر خاکهای ماسهای و رسیدن به
درجه اشباع بیشتر در مﻘدار یکسان مواد نفتی افزوده شده به
خاک در مﻘایسه با خاکهای رسی باشد .در ایﻦ ارتباط Alsanad
و همکاران ( )1995نیز در نتایج پژوهش خود مشاهده کردند که
افزودن نفت خام سبب کاهش نفوذپذیری و مﻘاومت برشی در
خاک ماسهای میشود Khamehchiyan .و همکاران ( )2007نیز
گزارش کردند نفوذپذیری در اثر افزودن نفت خام در انواعی از
خاک (رس با خاصیت خمیرایی کم ،ماسه بد دانهبندی شده ،ماسه
با مﻘدار زیاد سیلت) کاهش مییابد اما تاثیر نفت خام بر مﻘاومت
برشی خاکهای ماسهای و رسی را متفاوت گزارش کردند .سایر
پژوهشگران نیز با بررسی اثر گازوئیل و نفت خام بر مﻘاومت برشی
خاکهای ماسه ای نشان دادند با افزایش ایﻦ مواد نفتی تا ﭼهار
درصد ،مﻘاومت برشی افزایش و پس از آن با افزایش بیشتر مواد
نفتی ،مﻘاومت برشی تا  10درصد کاهش مییابد ( George et
 )2001( Shin & Das .)al., 2014; Adeoye et al., 2015نیز در
آزمایشهای خود شاهد کاهش مﻘاومت برشی خاک آلوده به نفت
در خاک ماسهای ﻏیر اشباع بودند.

شکل  -4اثر مقادير مختلف آاليندههای نفتی مورد آزمايش بر مقاومت برشی در خاکهای با بافت مختلف (ستونهايی که حداقل در يک حرف مشترک هستند از
نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند).
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(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -5رابطه بين مقادير هر يک از مواد نفتی و مقاومت برشی ( )SRدر خاکهای با بافت مختلف (لوم رسی  ،CLلوم ماسهای )SL

مقاومت نفوذی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد مﻘادیر  3 ،1/5و 4/5
درصد نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل بر مﻘاومت نفوذی خاک در
سﻄح احتمال  1درصد معنیدار است .همچنیﻦ نتایج نشان داد
که اثر بافت خاک ،آالینده نفتی و مﻘادیر مﺨتلﻒ آنها و همچنیﻦ
اثر هر یک از برهمکنشهای دوتایی و سه تایی در سﻄح احتمال
 1درصد معنیدار است (جداول  3و .)4
نتایج نشان داد در هر سه بافت خاک مورد مﻄالعه میانگیﻦ
مﻘاومت نفوذی در خاکهای آلوده شده با نفت سفید و گازوئیل
در مﻘایسه با خاکهای آلوده شده با نفت خام به طور معنیداری
بیشتر است .بهطوری که در خاکهای لوم رسی ،ماسه لومی و لوم

ماسهای خاکهای آلوده شده با نفت سفید میزان مﻘاومت فروروی
خاک به ترتیب به میزان حدود  96 ،43و  76درصد و در خاک-
های خاکهای آلوده شده با گازوئیل بهترتیب به میزان حدود ،23
 139و  71درصد بیشتر از خاکهای خاکهای آلوده شده با نفت
خام بود (جدول .)6
همچنیﻦ نتایج نشان داد به طور میانگیﻦ کاربرد مﻘادیر
 3 ،1/5و  4/5درصد آالیندههای نفتی در خاکهای لوم رسی و
لوم ماسهای مورد مﻄالعه به طور مشابهی سبب افزایش معنیدار
مﻘاومت نفوذی خاک نسبت به شاهد شد ،بهطوریکه مﻘادیر
مذکور در خاکهای لوم رسی به ترتیب سبب افزایش حدود 4 ،3
و  3برابری مﻘاومت فروروی و در خاکهای لوم ماسهای سبب
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افزایش  3 ،2و  3برابری مﻘاومت فروروی در مﻘایسه با شاهد شد.
در حالیکه روند تغییرات در خاکهای ماسه لومی برعکس بود و
کاربرد  3و  4/5درصد مواد نفتی سبب کاهش معنیدار مﻘاومت
نفوذی به میزان حدود  100درصد در هر دو مورد در مﻘایسه با
شاهد شد و کاربرد  1/5درصد مواد نفتی اثر معنیداری نداشت
(جدول .)6
نتایج آزمایشات نشان داد که بیشتریﻦ و کمتریﻦ مﻘدار
مﻘاومت نفوذی در خاک لوم رسی بهترتیب به میزان  7/59و 1/30

مگاپاسکال و بهترتیب در خاکهای آلوده شده با  3درصد نفت
سفید و شاهد مشاهده شد .در حالیکه بیشتریﻦ و کمتریﻦ مﻘدار
مﻘاومت نفوذی در خاک ماسه لومی به ترتیب به میزان  2/65و 0
مگاپاسکال و در خاکهای آلوده شده با  1/5درصد گازوئیل و سایر
خاکها مشاهده شد .در خاک لوم ماسهای نیز بیشتریﻦ و کمتریﻦ
مﻘدار مﻘاومت نفوذی به ترتیب به میزان  9/73و  2/50مگاپاسکال
و در شرایﻂ آلودگی با  4/5درصد نفت سفید و شاهد مشاهده شد
(جدول .)6

جدول  -6اثر مقادير مختلف مواد نفتی بر مقاومت نفوذی (مگاپاسکال) در خاکهای با بافت مختلف
مﻘادیر (درصد وزنی)

مواد نفتی
نفت سفید

نفت خام

گازوئیل

میانگیﻦ

بافت لومرسی (میانگیﻦ= )0/447 B
صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0/166* fg
0/293 e
0/501 c
0/506 c
0/367C

0/195 f
0/606 b
0/759 a
0/531 c
0/523 A
بافت ماسه لومی (میانگیﻦ= )0/075 C

0/130 g
0/437 d
0/619 b
0/618 b
0/451B

0/164 D
0/445 C
0/626A
0/552 B

صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0/167 c
0e
0e
0e
0/042C

0/128 d
0/199 b
0e
0e
0/082 B
بافت لوم ماسهای (میانگیﻦ= )0/596 A

0/136 d
0/265a
0e
0e
0/100 A

0/144 A
0/155 A
0B
0B

صفر
1/5
3
4/5
میانگیﻦ

0/250 f
0/651 cd
0/431e
0/269 f
0/400 B

0/274 f
0/587 d
0/945 a
0/931 a
0/684A

0/270C
0/653 B
0/737 A
0/724 A

0/288 f
0/722c
0/835 b
0/973 a
0/704 A

* .در مورد هر خاک ،ميانگينهايی که در هر رديف يا ستون حداقل در يک حرف آماری بزرگ و اعدادی که در بدنه جدول حداقل در يک حرف آماری کوچک
مشترک هستند از نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

نتایج همچنیﻦ نشان داد که به طور کلی مﻘاومت نفوذی
خاک در خاکهای ماسه لومی در مﻘایسه با لوم رسی و لوم
ماسهای بهطور معنیداری و به ترتیب به میزان حدود  83و 88
درصد کمتر بود (شکل .)6
به طور کلی میزان مﻘاومت نفوذی خاک در خاکهای آلوده
شده با نفت سفید و گازوئیل در مﻘایسه با خاکهای آلوده شده با
نفت خام بهطور معنیداری و به ترتیب به میزان حدود  61و 53
درصد بیشتر بود (شکل  .)6بهطور کلی کاربرد مﻘادیر  3 ،1/5و
 4/5درصد آالیندههای نفتی مورد مﻄالعه سبب افزایش معنیدار
مﻘاومت نفوذی خاک به میزان حدود  2برابر در همهی موارد و در
مﻘایسه با شاهد شد (شکل .)6

شکل ( )7روابﻂ رگرسیونی بیﻦ مﻘدار مواد نفتی و مﻘاومت
نفوذی هر یک از بافتهای خاک مورد مﻄالعه را نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد در همه آالیندههای نفتی مورد مﻄالعه با
افزایش مﻘدار مواد نفتی در خاکهای لوم رسی و لوم ماسهای،
مﻘاومت نفوذی در قالب توابع سهمی درجه دو افزایش یافت .در
حالی که در همه نمونههای آلوده شده با مواد نفتی ،مﻘاومت
نفوذی خاک ماسه لومی با افزایش مﻘادیر مواد نفتی به کار رفته
به طور معنیداری به صورت خﻄی کاهش یافت .با کاربرد نفت
خام در خاکهای لوم رسی و لوم ماسهای به ترتیب تا مﻘادیر 1/5

شکل  -6اثر مقادير مختلف آاليندههای نفتی مورد آزمايش بر مقاومت نفوذی در خاکهای با بافت مختلف (ستونهايی که حداقل در يک حرف مشترک هستند
از نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند).

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -7رابطه بين مقدار هر يک از مواد نفتی و مقاومت نفوذی ( )PRدر خاکهای با بافت مختلف (لوم رسی  ،CLلوم ماسهای  ،SLماسه لومی )LS

و  3درصد ،مﻘاومت نفوذی افزایش و در مﻘادیر بیشتر ،کاهش
یافت .در نمونههای آلوده شده با نفت سفید ،مﻘاومت نفوذی خاک
لوم رسی با افزایش مﻘادیر نفت سفید تا سﻄح سه درصد به طور
معنیداری و با ضریب تعییﻦ  0/99افزایش ولی در مﻘادیر بیشتر
نفت سفید ،کاهش یافت .در حالی که در خاک لوم ماسهای با
افزایش مﻘادیر نفت سفید ،مﻘاومت نفوذی خاک بهطور معنیداری
و به صورت معادله درجه دو و با ضریب تعییﻦ  0/97افزایش یافت.
در خاکهای آلوده شده با گازوئیل نیز مﻘاومت نفوذی خاکهای
لوم رسی و لوم ماسهای با افزایش مﻘادیر نفت سفید بهطور معنی-
داری و بهترتیب با ضرایب تعییﻦ  0/99و  0/97افزایش یافت.
بهعبارتی در دو خاک لوم رسی و لوم ماسهای مورد مﻄالعه و همه
مواد نفتی ،تﻘریبا با افزایش مﻘادیر مواد نفتی مﻘاومت نفوذی خاک
افزایش یافته ولی شیب افزایش در مﻘادیر زیاد مواد نفتی کاهش
یافته و یا اینکه مﻘاومت نفوذی پس از رسیدن به مﻘدار بیشینه،
کاهش یافته است .کاهش شیب و یا روند نزولی مشاهده شده در
مﻘادیر زیاد کاربرد مواد نفتی میتواند به دلیل نزدیک شدن بیشتر
به حالت اشباع (افزایش درجه اشباع) ،پر شدن بیشتر فضای خالی
بیﻦ ذرات خاک به وسیله مواد نفتی و کاهش همبستگی و انسجام
ذرات خاک و افزایش خاصیت روانی در خاک و در نتیجه کاهش
مﻘاومت نفوذی خاک باشد.
مﻘاومت فروروی به نوع خاک ،توزیع اندازه و شکل ذرات
خاک ،کانیشناسی رس ،اندازه اکسیدهای بیشکل (آمورف)،
درصد ماده آلی و شیمی مﺤلول خاک بستگی دارد ،از سوی دیگر
جرم مﺨصوص ظاهری ،رطوبت و ساختمان خاک و گذشت زمان
بر مﻘاومت فروروی تﺄثیر زیادی دارند .به عنوان نمونه گزارش شده
که مﻘاومت فرو روی با افزایش رطوبت خاک کاهش و با افزایش
جرم مﺨصوص ظاهری در اثر کاهش تﺨلﺨل و بهعبارتی پر شدن
منافذ ،افزایش مییابد ( ;Gerard, 1965; Byrd & Cassel, 1980
.)Koolen & Kuipers, 1983; Perfect et al., 1992
از طرفی بررسی منابع نشان می دهد که شاخص فشردگی
نیز میتواند مرتبﻂ با مﻘاومت فروروی خاک و معیاری از آن باشد،
بر ایﻦ اساس مشاهده شده است که شاخص فشردگی ( )Ccبا
افزایش آلودگی مواد نفتی و ﻏلظت مایعات آلی در خاک ،افزایش
و با رسیدن به یک حد کمی مشﺨص کاهش مییابد که دلیل آن
را میتوان به عواملی همچون پر شدن فضای خالی بیﻦ ذرات
خاک به وسیله آالیندههای نفتی و سایر علل ذکر شده در ارتباط
با مﻘاوت برشی خاک نسبت داد که ایﻦ افزایش در ( )Ccو مرز
تغییر روند تغییرات به عنوان معیاری از مﻘاومت نفوذی در پاسخ
به افزودن مواد نفتی وابسته به نوع بافت ،کانیهای خاک و مایعات
آلی آالینده میباشد ( Beytolahpour & Raeesi

.)Estabragh, 2015; Askarbioki et al., 2019
بهطور کلی الزم به ذکر است که خواص میکروساختاری
رسهای موجود در خاک میتواند سبب بروز تفاوتها و روند
عکس موجود میان خاکهای رسی و ماسهای باشد و عﻼوه بر آن
در حالت کلی شاید وجود تفاوتهایی در نتایج بهدست آمده در
ایﻦ پژوهش با برخی منابع مشابه ،به سبب تفاوت در شرایﻂ انجام
آزمایش به منظور دستیابی به ویژگیهای مزبور از نﻘﻄه نظر
تفاوت در شرایﻂ مﺤیﻄی ،رطوبتی ،حجم نمونه ،ویژگیهای
متفاوت مواد افزودنیست که خود سبب انجام واکنشهای
فیزیکوشیمیایی مﺨتلﻒ بیﻦ انواع خاکها و ترکیبات افزودنی به
خاک میشود.

نتيجهگيری
بهطور کلی نتایج نشان داد که مﻘادیر مﺨتلﻒ مواد نفتی اثرات
معنیداری بر مﻘاومتهای نفوذی و برشی خاک دارد به طوریکه
کاربرد مﻘادیر مﺨتلﻒ آالیندههای نفتی سبب افزایش معنیدار
مﻘاومتهای برشی و فرو روی در دو بافت خاک لوم رسی و لوم
ماسهای شد در حالی که مواد نفتی سبب کاهش معنیدار آنها در
بافت ماسه لومی شد .بهطور کلی با افزایش مﻘدار مواد نفتی،
مﻘادیر مﻘاومتهای نفوذی و برشی خاک در مﻘایسه با شاهد
افزایش یافت .البته مﻘاومتهای برشی و نفوذی ابتدا و در مﻘادیر
کم کاربرد مواد نفتی به سبب ایجاد نوعی ﭼسبندگی ظاهری بیﻦ
ذرات خاک افزایش و در مﻘادیر زیاد مواد نفتی و پس از افزایش
درجه اشباع مواد نفتی ،مﻘادیر مﻘاومتها کاهش مییابد.
همچنیﻦ بهطور کلی بیشینه مﻘدار مﻘاومت برشی در خاکهای
لوم رسی آلوده شده با  1/5درصد نفت سفید و بیشینه مﻘدار
مﻘاومت نفوذی در خاکهای لوم ماسهای آلوده شده با  3درصد
نفت سفید مشاهده شد .خاطر نشان میشود که مواد نفتی سبب
تاثیراتی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک همچون مﻘاومت-
های برشی و نفوذی خاک شده که خود میتوانند بر میزان نفوذ
و توسعه ریشه گیاه در خاک و همچنیﻦ میزان فرسایشپذیری
خاک و حساسیت خاکها به فرسایش آبی و بادی موثر باشند.
بنابرایﻦ مﻄالعه اثر ایﻦ مواد بر ویژگیهای مذکور ،برای پیشگیری
و یا کنترل و رفع ایﻦ مﺨاطرات و تاثیرات زیان بار بر ابعاد مﺨتلﻒ
استفادههای گوناکون از زمیﻦ و خاک مهم میباشد.
سپاسگزاری
مﻘاله مستﺨرج از پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده اول میباشد.
نویسندگان مﻘاله صمیمانه از دانشگاه شیراز به سبب حمایتهای
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