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 خالصھ

خاک  يباشد کھ بصورت حفار ياک مخ يپاکساز ين روش ھایاز مھمتر یيروش خاکشو
در محل خاک  يشستشوات یالزمھ انجام عملرد. یگ يآن انجام م يآلوده و شستشو

 يرینده بر نفوذ پذیزان شویر میاک و تاثخنده درون یعملکرد شو فھمآلوده، 
 يماست، در محل خاک  ين عوامل موثر بر راندمان شستشویمھمتراز خاک، کھ 

از خاک بھ  يدر ستون خاک يریزان نفوذ پذیرات مییتغ مطالعھ،ن یدر اباشد. 
در . خاک ھ استقرار گرفت يمورد بررسمتر یسانت 4متر و قطر یسانت 15ارتفاع 

د یآلوده گردگازوئیل  توسط ،لوگرم خاکیگرم بر ک يلیم،  50000 و 30000ر یمقاد
درصد  0.4، 0.3، 0.2، 0.1ر یدر مقاد SDSنده یشوحت اثر تساعت  48بعد از و 
در مقادیر شوینده شات یھ آزمایج نشان داد کھ در کلی. نتاقرار گرفت ،يوزن

شوینده، تغییرات نفوذپذیري در طول آزمایش کمتر مي باشد و  CMCزیر مقدار 
درصد شوینده، میزان نفوذپذیري با سرعت باالیي  0.2در مقادیر شوینده باالي 

   کاھش مي یابد. 
  SDS، يی، خاکشويرینفوذپذییرات تغل، یگازوئ: کلمات کلیدي

 
  

 مقدمھ .1
شیمیایي  تي و  صنایع نف سیلھ  ست بو حیط زی مروزه در م یادي ا تي ز ھاي نف نده  آالی
تولید مي شوند و جزء مھمترین آلوده سازھاي محیط محسوب مي شوند. نشت ترکیبات 
نفتي تحت تاثیر نیروھاي کاپیالري و ثقلي، منجر بھ حرکت عمودي در خاکھاي غیر 

شباع شده و خلل و فرج خاک را پر مي کند. آلودگي خاک ناشي از نشت تانکھاي ا
ذخیره مواد نفتي و اثرات نا مطلوب آن، از مشکالت عمده اي است کھ امروزه با آن 

 ].  4 ،3روبرو ھستیم، زیرا منابع ذخیره در اکثر نقاط  توزیع شده اند [
کشور ایــران بــا توجــھ بــھ دارا اعالم گردیده است،  80براساس آماري کھ تا سال 

میلیون تــن در  30درصد از منابع نفتي جھان و تولیدات پتروشیمي حدود  8.58بودن 
کیلــومتر خطــوط  25000سال و دارا بودن مقام دوم ذخایر گازي جھان، وجود بیش از 

 10000ایســتگاه انتقــال ســوختگیري و  1300انتقال نفت و گاز، دارا بودن بیش از 
نفت و فراورده ھاي نفتي، بسیار در معرض آلوده شدن خاک بھ فراورده تانکر حمل 

ھاي نفتي قرار دارد. بنابراین توجھ بھ مسالھ آلودگي ھاي نفتي و ارائھ راه حل 
مناسب جھت حل این مسالھ بسیار مھم مي باشد. روش ھاي رفع آلودگي از خاك بھ سھ 

تي  شیمیایي و حرار كي،  لوژیكي، فیزی لي بیو ستھ ك یھ روش د ند و کل مي گرد سیم  تق
تحقیقات زیادي در خصوص  ھاي پاکسازي زیر مجموعھ اي از این سھ دستھ مي باشند.

استفاده از انواع روشھاي مختلف تصفیھ خاکھاي آلوده بھ مواد نفتي انجام شده 
 تا حدودي نتایج مناسبي حاصل شده است.

جام شي ان صورت آزمای خاك ب سازي  ھاي پاك سیاري از روش  یت  ب ند و قابل یده ا گرد
استفاده از آنھا در مقیاس ھاي واقعي كم مي باشد. در این تحقیق سعي گردیده 
است پاكسازي خاك در ستون خاك و در اثر نفوذ طبیعي مواد شوینده مورد بررسي 
عي  یاس واق ستفاده در مق ھت ا شتري ج یت بی مده قابل ست آ تایج بد تا ن یرد  قرار گ

 داشتھ باشند.
نون  تا ک تھ .  خارج از محل صورت پذیرف شویي  مون خاک یادي پیرا سیار ز عات ب مطال

است، بھ این صورت کھ خاک آلوده از محل آلوده حفاري مي گردد و سپس بھ محلي 
لوط  شوینده مخ مواد  با آب و  لوده  خاک آ جا  شود و در آن مي  قل  شو منت ھت شست ج

زمان کمتري جھت  گردیده و سپس خاک پاکسازي مي شود. روش ھاي خارج از محل بھ
انجام عملیات نیاز دارند و مدت زمان پاکسازي نیز کمتر مي باشد. ولي داراري 
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ھزینھ باالیي بوده و در بسیاري از مواقع حمل و نقل خاک از بین مناطق مسکوني 
مشکل زا مي باشد. در این مطالعھ سعي شده است پاکسازي خاک ھاي آلوده در ستون 

رد بررسي قرار گیرد. زیرا این روش از لحاظ اجرا راحت خاک و تحت نیروي ثقل مو
خاکشویي از جملھ روش ھایي است کــھ  تر موره و ھزینھ عملیات نیز کمتر مي باشد.

 ].7،6تنھا جھت آلودگي ھاي نفتي بلکھ براي فلزات سنگین نیز کاربرد دارد [ھ ن
شتھ و ب یاز دا تري ن مان کم لوژیکي ز ھاي بیو بھ روش  سبت  ین روش ن ندازه آن ا ھ ا

ین زوش  کھ ا ھد  مي د شان  عات ن شد. مطال مي با ھوایي ن شرایط آب و  تاثیر  حت  ت
  ].5قابلیت انجام در محل و خارج از محل آلوده را دارا مي باشد [

خارج سازي آالیندھا از درون آب از طریق انحالل آن ھا در حالل ھا انجام مي گیرد. 
ه مي گردید، ولي امروزه جھت باال بردن آب جھت آالینده ھا استفاد در گذشتھ از 

راندمان پاكسازي از افزودني ھایي بھ آب استفاده مي شود. این مواد زمان تصفیھ 
آالینده ھا را نسبت بھ زماني كھ فقط از آب جھت تصفیھ استفاده مي شد كاھش مي 
سید  عدني، ھیدرواك لي و م سیدھاي آ شوینده، ا بات  شامل تركی ھا  ني  ند. افزود دھ

یم و ... مي باشند كھ مي توانند آالینده ھاي قابل انحالل را پاكسازي نمایند. سد
روش خاك شویي در خاك ھاي با نفوذپذیري باال راندمان ھاي بھتري بدست مي دھد. 
انحالل پذیري آالینده ھا و این نكتھ كھ آالینده بھ طور كلي قابلیت انحالل باالیي 

خاك شویي مي باشد. شستشوي خاك توسط شوینده  در آب داشتھ باشد از نكات مھم در
بداع  تي ا ھاي نف یدروكربن  بھ ھ لوده  ھاي آ خاك  سازي  ھت پاك مده ج طور ع بھ  ھا 
گردید. از مھمترین عوامل موثر بر راندمان شستشو میزان رس مي باشد زیرا جذب 

 شوینده بر سطح باعث كاھش میزان آن مي گردد.
ش کار بھ این ترتیب مي باشد کھ ابتدا منطقھ در مورد خاکشویي در محل آلوده رو

آلوده مورد شناسایي قرار مي گیرد. بھ علت اینکھ این کھ این روش خارج از محل 
پذیرد و  مي  جام  شوینده ان مواد  خاک و  بین  ختالط  جایي و ا بدون جاب لوده و  آ

 و راندمان عملیات شستشو با ویژگي ھاي خاک و منطقھ در ارتباط مستقیم مي باشد
اطالعات دقیق پیرامون خاک ھمچون دانھ بندي، ویژگي ھاي فیزیکي و شیمیایي داشتن 

و تغییرات آن در عمق، درصد رطوبت، درصد مواد آلي، تبادل كاتیوني، نفوذپذیري  
 .ضروري مي باشد

اطالعات بسیار کمي در رابطھ با پروژه ھاي عملي کھ از روش خاکشویي در محل جھت  
اده شده باشد، در دسترس مي باشد، ولي اساس کار بھ این نحو پاکسازي خاک استف

است کھ بعد از بھ دست آوردن اطالعات مذکور چاھک ھایي جھت ورود مواد شوینده 
حفاري مي گردد و با توجھ بھ نفوذ پذیري خاک، با استفاده از نیروي ثقل و یا 

بھ موقعیت انجام  اینکھ توسط پمپ مواد شوینده بھ درون خاک وارد مي شود. بستھ
بھ آب  یق ورود  یا از طر پاژ و  یق پم یا از طر صفیھ  صل از ت مواد حا پروژه 

مع آور سپس ج ني و  مي  ينیرزمیآب ز يزیرزمی قرار  صفیھ  مورد ت یده و  خارج گرد
 .گیرد

استفاده از شوینده ھا جھت پاكسازي خاك سال ھا است كھ انجام مي گیرد ولي بھ 
لھ گ سیار از جم شكالت ب لت م پاک ع یدرولیكي،  ھدایت ھ پذیري و  كاھش نفوذ گي و  رفت

سازي در محل نیازمند تحقیقات بیشتري مي باشد. این مشکالت  ناشي از  واكنش بین 
شوینده ھا و موادآلي و رس و ژلھ اي شدن سطح خاك مي باشد و بعت اینکھ كاھش 

سازي ا مدت پاك شود،  مي  شوینده  مواد  فوذ  یزان ن كاھش م عث  پذیري با فزایش نفوذ
 ين پارامترھــایخاک از مھمتر يرینفوذپذ یافتھ و راندمان عملیات پایین مي آید.

جام خ ھت ان ظر ج شومورد ن م یياک حل  جام عمل يدر م ھت ان کھ ج شد  بل از یبا ات، ق
 رد.یق مورد مطالعھ قرار گیط محل بطور دقیو با توجھ بھ شرا يشروع پاکساز

ییرات آن در طول آزمایش و در ستوني این مطالعھ میزان نفوذپذیري خاک و تغ در
ســانتیمتر تحــت اثــر مقــادیر اولیــھ  4سانتي متر و قطــر  15از خاک بھ ارتفاع 
میلي گــرم بــھ ازاي ھــر کیلــوگرم و شــوینده بــا  50000و  30000آلودگي بھ میزان 

 درصد وزني مورد آزمایش قرار گرفتھ است. 0.4و  0.3، 0.2، 0.1مقادیر 
 
 مواد مصرفي .2

 ينده ھــاید کــھ از شــویانتخاب گرد  SDSشات  یمورد نظر جھت انجام آزمانده یشو
 يمــ 0.2نده برابــر یشــو  CMC.  باشد يشرکت مرک آلمان م يدیو تول بوده يونیآن

از رفتــار  ياریباشــد کــھ بســ ينده میھر شو ين پارامتر برایمھمتر CMC . باشد
در آن تشــکیل میســل  غلظتي است کھ CMCباشد.  يم CMCزان یر میتخت تاثنده یشو

مي  بدیل  ھا ت سل  بھ می ھا  شوینده مونومر یزان  فزایش م با ا گردد  مي  شروع  ھا 
گردند.. این نقطھ ھمچنین متناظر با زماني است کھ شوینده کمترین کشش سطحي را 

  دارد.
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 مشخصات خاك مصرفي .3
ک ن الیباز لحاظ دانھ بندی و  يش از نوع ماسھ ایخاک مورد نظر  جھت آنجام آزما

نرمال مورد شستشو قــرار  0.1ک ید سولفوریابتدا با اس خاک می باشد. 40و  200 يھا
ساعت درون آون با درجــھ  24ت دگرفت و سپس با آب مقطر بصورت کامل شستھ شد و بم

آن   ECبوده و میزان    PH =8خاک داراي د  گراد قرار گرفت. يدرجھ سانت 62حرارت 
 میکروزیمنس بر سانتیمتر مي باشد. 190
 
 انجام آزمایش  مشخصات پایلوت .4

گالس بھ  يھ شده از پرکسیشامل سھ ستون تھ شیلوت مورد نظر جھت انجام آزمایپا
 يھا يلوت از توریپا يدر انتھا باشد. يمتر میسانت 4متر و قطر یسانت 50ارتفاع 

ذرات خــاک  نه است تا مانع خارج شداستفاده شد متریلیم 0.075قطر روزنھ با  يفلز
بھ حجم  يلوت و ظرفیپا ينده و آب در باالیلوت گردد. محلول شویر پایش يو گرفتگ

شــود.  يلنگ وارد ستون مــیق شیلوت از طریپا يب از باالآرد و یگ يتر قرار میل 1
از بھ نگھ داشتن ھد آب بصورت ثابت بود کھ یخاک ن يرینفوذپذ يریجھت اندازه گ

کیا شده میار از طرن  شاختھ  ستون  چک درون  شناور کو صب  بھ ایسر گردیق ن ن ید، 
پذیترت فوذ  چون ن کھ  ح يریب  مایخاک در  با تغین آز یش مرت می ن ید و اینما ير 
کم و زیپد عث  فاع آب یده با شدن ارت باالاد  جود در  طا يمو شده و خ خاک   يستون 
  شود. يم يریوارد محاسبھ نفوذپذ يادیز

ن حرکت ییکند کھ در صورت کاھش ارتفاع آب بھ سمت پا يب عمل میتن تریشناور بھ ا
شود و  ينده وارد ستون میباز شده و محلول شو یير باالیق شین طریکرده و از ا

بھ حد مورد نظر مجددا خاک  يابد کھ ارتفاع آب باالی يادامھ م ين کار تا زمانیا
 يبستھ م یير باالیده و شن عمل باعث حرکت مجدد شناور رو بھ باال شیابرسد، کھ 
 يکل یينما 1شکل  شود. يق ھمواره ارتفاع آب ثابت نگھ داشتھ مین طریشود و از ا

 دھد. يش را نشان میآزماانجام لوت یاز پا

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شیلوت انجام آزمای: پا 1شکل 

 
 
 روش انجام آزمایش .5

ي فلزي اشاره شده روش انجام آزمایشات بھ این ترتیب مي باشد کھ ابتدا توري ھا
و سپس پایلوت بر روي میز ویبره  درییلوت مورد نظر قرار مي گادر باال در کف پ

 15ســانتیمتر در ھــر دقیقــھ توســط خــاک تــا ارتفــاع  1و با ســرعت  گرفتھقرار 
، زیرا شودسانتیمتر پر میگردید، انجام این عمل باعث تراکم مناسب ستون خاک مي 

مسیري جھت شده و در نتیجھ خلل و فرج در ستون خاک  عدم تراکم مناسب باعث ایجاد
مي گردد. ھمراه عبور آب حساب شده و با ایجاد خطا در انجام آزمایش نفوذپذیري 

شود  يخاک قرار داده م يبر رو زیگر نید يفلز يک تورید از پر کردن ستون خاک عب
ن جھت یعمل بدن یگردد. انجام ا يز پر میمتر با شن ریسانت 1زان یآن بھ م يو رو

شات کھ ھمراه با تماس آب ین شروع آزمایخاک و ھمچن ياست کھ بھ ھنگام آلوده ساز
. در شودجاد یا يکمتر يجاد نگردد و خطای، در سطح خاک اغتشاش اباشد يو خاک م

ل با یئگردد و گازو يش در محل مورد نظر نصب میانجام آزما يمرحلھ بعد ستون ھا
وارد ستون خاک  يثقل يرویشود و تحت ن يختھ میخاک ر يمقدار مشخص از باال بر رو

 يآغــاز مــ يریشــات نفوذپــذیخــاک آزما يساعت از آلوده ساز 48گردد. بعد از  يم
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ســاختھ شــده و خــاک  0.4و 0.3، 0.2، 0.1 ينده با غلظت ھایب کھ شوین ترتیگردد. بد
 رد.یگ ين مواد قرار میآلوده در معرض ا

 يرینفوذپــذ يریابد و روش اندازه گی يوم ادامھ میلپوروا 10زان یشات تا میآزما
شــده از  ينقطھ، زمان ط 10و در  10تا  0 يوم ھایب است کھ در پوروالین ترتیبھ ا

ما بوریشروع آز جم آب ع ع يش و ح صورت تجم می يب شت  مای. اشود ياددا ھت ین آز ش ج
 .گردد ينده محاسبھ میمختلف شو يو درصد ھا يھ آلودگیر اولیھ مقادیکل

 گیري نتیجھ .6
محلول عمل مي کند. وضعیت ملکولھا شوینده بھ ه ودر الیھ مرزي بین آالیند شوینده

غلظت آن در آب بستگي دارد. در غلظت ھاي پایین محلول شوینده تنھا مونومرھا 
)monomer] با باال  ].1) حضور دارند کھ در واقع یک تک ملکول شوینده مي باشند

بھ مرور روي سطح خاک تجمع پیدا مي کنند و بعد از رفتن غلظت شوینده مونومرھا 
) را micelleاشباع شدن این سطوح بھ شکل یک توده بزرگ در مي آیند و میسل ھا (

اي اشکال مي باشندکھ دارمونومر 100-20معموال ترکیبي از  تشکیل مي دھند. میسل ھا
 ].8ي باشند. [م A 30-15مبلھ اي مي باشندو داراي شعاع کروي، بیضوي، صفحھ اي و

میسل ھا در واقع از بھم پیوستن چند مونومر تشکیل مي شوند و بھ شکل کره اي با 
ھستھ آبگریز و سطح خارجي آبدوست مي باشند. ھمانطور کھ ذکر شد با باال رفتن 

 CMC غلظت شوینده، غلظت مونومرھا نیز افزایش مي یابد و با رسیدن بھ غلظت 
مونومرھا سطح روي خاک و CMC . بعبارتي در غلظت  غلظت مونومرھا ثابت مي ماند

محلول شستشو را اشباع مي کنند و انتقال شوینده بین فاز مایع و خاک تقریبا بھ 
حال تعادل مي رسد. از طرفي ھر چھ غلظت مونومر افزایش مي یابد، کشش سطحي در 

 ]. 2آب کاھش مي یابد [
گرم  يلیم 50000و  30000 يھ آلودگیولزان ایخاک با م يریرات نفوذپذییتغ  3و2شکل 
نده را نشان یشو يدرصد وزن 0.4و  0.3، 0.2، 0.1ر یمقاد يلوگرم و بھ ازایبر ک

 .دھدیم
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ندهیر مختلف شویمقاد يبھ ازا يریزان نفوذپذیرات میینمودار تغ:  2شكل 
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ر مختلف یمقاد يبھ ازا يریزان نفوذپذیرات میی: نمودار تغ 3شكل                                             
  ندهیشو

 
 يوم، حــالتیپوروال 2دھند در ابتدا و تا مقدار  يھمانگونھ کھ نمودارھا نشان م

 ياشباع خاک ماین مرحلھ، مرحلھ شود کھ  يده مید يریش نفوذ پذیاز افزا يناش
شــتر یب يریزان نفوذپذیم CMCمقدار  نده کمتر ازیر شویباشد. در ادامھ در مقاد

یبوده و تغ سی میرات آن ب تر  فزا يار کم با ا شد.  شویبا قادیش  بھ م باالینده    ير 
CMC ابــد کــھ ی يش کــاھش مــیج در طول آزمایکمتر بوده و بتدر يریمقدار نفوذپذ
زان یــ، م4شــکل  باشد. ينده و ذرات خاک میان شویشدن و واکنش م ياز ژلھ ا يناش

 دھد. ينده را نشان میر مختلف شویمقاد ياک بھ ازاخ يرینفوذپذ
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  ھیاول ينده و آلودگیر مختلف شویمقاد يبھ ازا يریزان نفوذپذی: م 4شكل 

 
نده یش مقدار شویرفتھ رفتھ و با افزادھد  يز نشان مین 4نطور کھ شکل شماره اھم

ر یز مقادج بعد ایدارد و بتدر يشتریب بیش يریکاھش مقدار نفوذپذ CMCزان یتا م
CMC يریزان نفوذپــذیــدر م ير چنــدانیینده تغیزان شویش میافزا 0.3شتر از یو ب 

 دھد. ينشان نم
در مقادیر زیر  با توجھ بھ نمودار ھا و گفتھ ھای باال می توان نتیجھ گرفت کھ

شوینده، شوینده ھای یونی رفتار بھتری از نظر نفوذپذیری نشان می CMC  ارمقد
سی شرایط پاکسازی سایت آلوده در کنار پارامترھایی ھمچون و در صورت برر دھند

میزان نفوذپذیری خاک جھت پاکسازی  ،راندمان پاکسازی خاک برای شوینده مورد نظر
باید مورد بررسی  ،در ازای مقداری کھ بیشترین راندمان حذف را نشان می دھد نیز

 قرار گیرد.
ک ھای آلوده بھ گازوئیل در اثر در این مقالھ تغییرات میزان نفوذ پذیری در خا

استفاده از شوینده، بھ عنوان یکی از دو پارامتر موثر در عملیات خاکشویی در 
محل مورد بررسی قرار گرفت. بھترین طرح عملیاتی جھت پاکسازی سایت ھای آلوده 

این پارامتر و پارامتر بعدی کھ بھ مواد نفتی طرحی است کھ تعادلی مناسب میان 
کھ  قرار نمایدراندمان پاکسازی در اثر استفاده از شوینده می باشد برعبارت از 

 باشد.می  نتیجھ آن راندمان باالی عملیات پاکسازی در کمترین زمان ممکن
 
 مراجع .7
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