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چکیده
یکی از نگرانی موجود در مناطق جنوبی و ساحلی کشورمان ناچيز بودن مقاومت خاک های سست و اغلب ماسه ای برای بارگذاری های سازه
ای و ساختمانی در این مناطق است .به دليل دسترسی به زائدات محصوالت ناشی از نخيالت ميتوان از خاکستر الياف آن برای افزایش مقامت
این نوع خاک ها بهره جست  .در این پژوهش تأثير متغيرهایی مانند درصد وزنی ( نسبت وزن خاکستر به وزن خشک خاک) در بهبود باربری
خاک در آزمایش  CBRو  UCSمورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افزودن خاکسترالياف نخل به خاک ماسهای مقاومت
باربری خاک را بطور چشمگيرافزایش میدهد .این افزایش در مقایسه با سایر افزودنی های متداول جهت افزایش مقاومت خاک چشمگير و از
طرفی دارای ارزش اقتصادی است.
کلمات کلیدي :بهسازی خاک ،خاکستر الياف نخل ،باربری خاک مسلح

.8

مقدمه
امروزه برای جبران ضعف های خاک ،روش های مسلح کردن خاک مانند افزودن الياف که باعث بهبود قابل توجه در مقاومت ،ظرفيت

باربری و شکل پذیری خاک می شود کاربرد دارند .افزودن الياف گوناگون همچون کاه جو و کنف ] ، [8باعث افزایش مقاومت برشی خاک در
بهينهترین رطوبت می شوند و نشست ناگهانی خاکهای منبسط شونده را به طور قابل توجهی کاهش می دهتد ] .[8اما کاه جو در آب و
هوای معتدل مانند شمال ایران و مناطق سردسير کاشت می شود و کاشت آن در استان بوشهر مقرون به صرفه نيست .بنابراین برای اصالح و
تقویت خواص مهندسی خاک در بنادر استان بوشهر پژوهش بر روی کاربرد مازاد باغبانی و کشاورزی و محصوالت بومی استان به عنوان الياف
طبيعی ضرورت دارد .از طرفی وجود الیههای خاک ریزدانه تحکيمپذیر شامل  SMو  CLو  SPدر الیههای فوقانی و تحتانی ،وجود الیههای
پنهان لجنی ،الیههای ماسهای روانگرا و الیههای خاک حلشونده در خاک استان بوشهر ،مهندسان را با پيچيدگیها و چالشها و ضعفهای
ژئوتکنيکی زیادی روبرو کرده است.
استان بوشهر بعد از سيستان و بلوچستان با داشتن مقام دوم کشوری درزمينه دارا بودن سطح زیر کشت خرما ،معادل بيش از  04هزار
هکتار نخلستان دارد .ساالنه بيش از  57هزار تن ضایعات از این تعداد نخل در این استان توليد و هرس می شود .استفاده از الياف گياهی در
توليد محصوالت مختلف توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است] [12الياف گياهی نسبت به الياف صنعتی ارزان بوده ،بهتر در

طبيعت تجزیه شده و آالیندگی کمتری در محيط زیست ایجاد می کنند] .[2مرندی و دیگر پژوهشگران ] [1ثابت کرده اند مقاومت باالی الياف
نخل در برابر تنشهای کششی می تواند ضعف خاک در برش را جبران کند ] . [5برگ های مسن وقتی که شروع به خشک شدن می کنند از
درخت خرما هرس و قطع می شوند .از سوختن مواد زاید کشاورزی مانند برگ نخل که متشکل از فيبر ،مواد معدنی مثل اکسيد آهن
) ،(Fe2O3اکسيد آلومينيوم ) (Al2O3و مواد دیگری مثل سلولز ،سيليس ،پروتئين و چربی و  ...هستند ،خاکستری توليد میشود که حاوی
سيليس است که درصد تشکيل آن بسته به شرایط سوختن مانند درجه حرارت دارد ] . [9این خاکستر در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفت
و مشاهده شد سيليس و یون کليسيم موجود در خاکستر برگ نخل در واکنش با آهک ،خميری چسبنده به نام سيليکات کلسيم مطابق رابطه 1
تشکيل می دهد.
SiO2 +Ca2 +CaCO3  CaSiO2

)(1

محصول این واکنش در بهبود مشخصات و مقاومت توده خاک تاثير عمدهای دارد .سطح خاکستر تهيه شده از درخت خرما زبر بوده و
اصطکاک مناسبی با دانه های خاک ریزدانه ایجاد میکند .پوشاندن و مخلوط کردن خاکستر با آهک ،اصطکاک و چسبندگی این الياف با دانه-
های خاک را افزایش داد .مقاومت کششی باالی الياف گياه یکی از بارزترین خصوصيت الياف است که منجر به افزایش مقاومت باربری مخلوط
های خاک می شود .زارع و همکاران ] [11گزارش کردند که با افزودن رزین به الياف ساخته شده از درخت خرما نيروی کششی  152نيوتنی
در آزمایش کشش به  044نيوتن افزایش پيدا کرد .با داشتن دسترسی گسترده به پسماند کشاورزی و باغبانی با هزینه بسيار کم ،استفاده از
خاکستر الياف نخل برای مسلح کردن خاک های مشکلدار استان بوشهر توصيه می شود .افزودن آهک و خاکستر بادی برای افزایش مقاومت
خاک اثبات شده است ] [10اما خاکستر برگ نخل به این مخلوط اضافه نشده است .در این پژوهش تأثير افزدون مخلوط خاکستر الياف نخل و
آهک بر مقاومت برشی خاک توسط دو آزمایش  CBRو  UCTتحقيق شد.

.2

آماده کردن نمونه

نمونه های خاک از شهرستان گناوه و حاشيه ساحلی انتخاب شدهاند .منحنی دانهبندی آن که مطابق استاندارد ) ASTM(D422-87میباشد
در شکل  1آمده است .این خاک فاقد خواص خميری بوده و طبق طبقهبندی متحد از نوع  SPمی باشد.

شکل  -8منحنی دانه بندي خاک مورد آزمایش



برگ نخل نيز از نخل های شهرستان گناوه هرس شد و از گرد و غبار و مواد زاید شسته و تا رسيدن به درصد رطوبت مطلوب (حدود
 24درصد یا کمتر بر پایه مرطوب) در مقابل آفتاب خشک شد ( شکل  .)2چنانچه برگ تازه از درخت هرس شده خشک نشود ،برای سوختن
مقدار بسيار زیادی حرارت نياز دارد که مقرون به صرفه نيست.

شکل  -2خشک کردن برگ نخل

وزن اوليه برگ خشک برای مقایسه با وزن خاکستر بدست آمده اندازهگيری شد .برای تبدیل الياف به خاکستر در کوره به برنامهریزی
دمایی نياز است .الياف خشک باید در کوره با دمای  744درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت تبدیل به خاکستر شود .اگر دمای سوختن زیر 744
یا باالی  ۰74درجه سانتیگراد باشد ،باعث بوجود آمدن سيليسهای بیشکل و غيربلوری می شود .و از طرفی در دماهای باالتر ،هوا (اکسيژن)
کافی برای سوختن کامل پوسته و توليد خاکستر با کارایی مناسب در محيط وجود نخواهد داشت و نيز تخليه گازهای مزاحم توليد شده در
شرایط سختتری انجام می شود .اگر در زمان سوختن هوای کافی در محل وجود نداشته باشد ،رنگ خاکستر تيرهتر می شود و حتی ممکن
است آتش خفه شود و چوب تبدیل به زغال شود .دليل دیگری برای رساندن هوای تازه حاوی اکسيژن بجای دی اکسيد کربن توليد شده از
سوختن الياف به کوره سوختن الياف نخل این است که تهنشينی سيليس و بلوری شدن آنرا تنظيم نماید .کوره هایی که دارای مجاری تهویه
(ورود اکسيژن و خروج دی اکسيد کربن و سایر گازهای اضافی) باشند ،که سرد شدن آرام و اصولی خاکستر را در پی داشته باشند ،برای توليد
خاکستر از الياف نخل مناسبند  .اگر کوره شامل راه منفذی برای ورود هوای الزم و منفذی دیگر برای تخليه گازهای متصاعد شده باشد این
گازها می توانند تبدیل به اسيد استيک و استون شوند و حتی بخارهای متصاد از سوختن برگ نخل نيز به هدر نرود .در این تحقيق به دليل در
دسترس نبودن کوره مناسب ،خاکستر در محوطه آزاد توليد شد .الياف در محوطه مقابل آفتاب مرداد ماه بندرگناوه کامال خشک و سپس بر روی
صفحه فلزی در حضور نسيم مالیم بعدازظهر مرداد ماه سوزانده شد ( شکل .)3



شکل  -3سوزاندن برگ نخل در محوطه به منظور تهیه خاکستر

پس از  7ساعت خاکستر بدست آمد (شکل  )0که بعد از سرد شدن وزن آن اندازهگيری و سپس در ظرف در بسته نگه داری شد .به
ازای  1۰67گرم برگ خشک نخل  130/62گرم ( 6درصد وزنی) خاکستر بدست آمدکه نشان می دهد در صورت حمایت از این طرح و تهيه
خاکستر در کوره های صنعتی  ،مازاد باغبانی نخلستان های استان قابليت توليد چندین تن خاکستر به صورت ساالنه را دارا می باشند.

شکل  -4خاکستر الیاف نخل

.3

خاکستر الیاف نخل
ساختار شيميایی برگ نخل به حالت سبز ،خشک و خاکستر با استفاده از دستگاه  XRFتوسط صنعتی و همکاران ] [2مورد مطالعه قرار

گرفته است .برگ خشک نسبت به برگ سبز نخل درصد باالتری سيليس ( )SiO2دارد .همچنين  %۰1خاکستر برگ نخل را سيليس تشکيل می
دهد ]) [2جدول  .(2که در برابر خاکستر پوسته برنج که  6۰درصد سيليس دارد قابل توجه است ].[4



جدول  -2ساختار شیمیایی برگ سبز ،خشک و خاکستر برگ نخل بر حسب درصد ][12

TiO2 P2O5 K2O Na2O CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2
برگ سبز
برگ
خشک
خاکستر

LOI

Cl

SO3

3/5

4/11

4/4۰

4/3۰

4/12

4/40

4/06

4/22

4/41

4/4۰ 4/46 13/4۰

7/61

4/1۰

4/4۰

4/2۰

4/12

4/45

4/41

4/16

4

4/45 4/42 11/51

۰1/16

4/۰3

4/04

2/45

5/75

4/12

۰/01

4/60

4

6/10 4/3۰ 11/3۰

باال بودن ميزان سيليس در خاکستر برگ نخل میتواند موجب استحکام توده خاک شود .همچنين مطالعه خصوصيات فيزیکی سطح
خاکستر برگ نخل با استفاده از تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMنسبت سطح به حجم و خلل و فرج زیادی را در خاکستر برگ
نخل نشان می دهد که این خلل و فرج موجب پيوستگی مولکولی مناسب خاکستر برگ نخل با سطح خاک ماسهای و انتقال تنش برشی از خاک
به خاکستر می شود.

.4

روش انجام آزمایش

برای تعيين تأثير افزودن الياف به خاک ماسهای در این تحقيق مطابق فلوچارت موجود در شکل  7عمل شد.

شکل  -5روش تحقیق

آهک از فروشگاههای محلی تهيه شده و به نسبت  7درصد وزن اوليه خاک به مخلوط افزوده شد تا چسبندگی مخلوط با خاک حين
تراکم تامين شود .آهک به صورت شکفته مصرف شد تا رطوبت خاک باعث شکفته شدن آهک حين آزمایش بارگذاری نشود .اختالط
خاکستر ،آهک و خاک تا زمانی که یکنواختی قابل قبولی بدست آید ،ادامه داشت.
برای تحقيق در مورد تأثير درصدهای مختلف مخلوط خاکستر الياف نخل و آهک بر مقاومت باربری خاک ،آزمایش نسبت باربری
کاليفرنيا مطابق استاندارد  ASTM D 1883انجام شد .شش نمونه که هرکدام شامل نمونه خاک مخلوط شده با  24 ،17 ،14 ،7 ،4و 27



درصد وزنی از مخلوط خاکستر الياف نخل و آهک با درصد ثابت  7درصد آهک شکفته بود ،مورد آزمایش قرار گرفت .نمونۀ کامال یکنواخت
به صورت دستی مخلوط شده و در الیههای  7سانتیمتری به صورت دستی متراکم شد .رطوبت بهينه نمونه حين تراکم  12درصد بود .نتایج
آزمایش ضریب باربری کاليفرنيا در جدول  3و شکل  ۰ارائه شده است .نتایج نشان داد چنانچه درصد مخلوط خاکستر و آهک به وزن اوليه
خاک بيشتر از  24درصد باشد بهبود نتایج آزمایش نسبت باربری کاليفرنيا کمتر شد .افزدون  14درصد مخلوط خاکستر و آهک نسبت به نمونه
بدون مسلح کننده  7۰درصد افزایش در  CBRنشان داد .بهبود ظریب باربری کاليفرنيا با افزدون  27درصد مخلوط خاکستر و آهک به 12
درصد رسيد.
جدول  -3نتایج آزمایش نسبت باربري کالیفرنیا )(CBR

)CBR(%

درصد مخلوط خاکستر و
آهک

27

4

21

7

31

14

04

17

07

24

06

27

شکل  -6نمودار نسبت باربري کالیفرنیا ) (CBRبراي نمونه هایی با درصدهاي متفاوت مخلوط خاکستر و آهک

همچنين آزمایش مقاومت برشی زهکشی نشده ) (UCSمطابق استاندارد  ASTM D 2166بر روی نمونه های با  24 ،17 ،14 ،7 ،4و
 27درصد مخلوط خاکستر برگ نخل و آهک انجام شد و نتایج مطابق جدول  0و نمودار شکل  5ارائه شده است .مطابق جدول  0افزودن تنها
 14درصد مخلوط خاکستر برگ نخل و آهک به نمونه خاک مورد آزمایش 11درصد بهبود در خاک مورد آزمایش را نتيجه می دهد.



جدول  -4نتایج آزمایش مقاومت برشی زهکشی نشده )(UCS

)UCS(kpa

درصد مخلوط خاکستر و
آهک

31/0

4

04

7

۰4

14

215/7

17

224

24

220/7

27

شکل  -7نمودار مقاومت فشاري زهکشی نشده ) (UCTبراي نمونه هایی با درصدهاي متفاوت مخلوط مسلح کننده خاک

افزودن خاکستر پوسته برنج از  4تا  27درصد باعث افزایش مقاومت برشی زهکشی نشده تا  14۰درصد می شود ] [2درحالی که افزودن
 27درصد خاکستر برگ نخل و  7درصد آهک به خاک ماسه ای باعث افزایش چشمگير  ۰44درصد مقاومت برشی می شود و افزودن تنها 14
درصد خاکستر برگ نخل و  7درصد آهک  11درصد بهبود مقاومت برشی خاک را نتيجه می دهد.
.5

نتیجهگیري

نتایج ارائه شده در این پژوهش را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
 افزودن  14درصد مخلوط خاکستر برگ نخل و آهک برای تسليح خاک ماسهای منجر به افزایش  11درصدی مقاومت برشی خاک می شودکه نسبت به الياف کنف که  05درصد می باشد  ،قابل توجه است.



 پس از افزودن  27درصد از مخلوط خاکستر برگ نخل و آهک به خاک ماسه ای روند افزایش مقاومت برشی کند می شود و مقدار بهينه 14درصد توسط نویسندگان این مقاله پيشنهاد می شود.
 مقدار بهينه اضافه کردن خاکستر پوسته برنج برای مسلح کردن خاک  24-17درصد می باشد درحالی که این مقدار بهينه با  14درصدخاکستر برگ نخل و  7درصد وزنی خاک خشک آهک شکفته به دست می آید.
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