
 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 
   

HN10101950134 
 آلوده ینھاینمونھ گیري جھت پاكسازي زم یحصح یقھطر

 
 2، مونا  سلیمانی1افسانھ صالحیان

 كارشناسي عمران خاک و پی،  دانشگاه تبریز -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد عمران زلزلھ، دانشگاه محقق اردبیلی -2

 

Salehian_afsaneh@yahoo.com 

 
 خالصھ

ژي بشري محیط زیست در وضعیت بسیار بحراني  سریع تكنولوامروزه علي رغم رشد 
در سطوح ملي قرار گرفتھ است. در این میان خاك بھ عنوان بخشي فعال از محیط 
زیست كھ ارتباط تنگاتنگي با فعالیت ھاي بشري دارد نیز از این آلودگي ھا 

جھ بھ اینكھ عدم شناسایي دقیق سایت آلوده، نو با تو ع و مصون نبوده است. 
میزان و نحوه توزیع طولي و عمقي آالینده ھا، محل قرار گیري منابع آالینده، 
نوع و بافت خاك و بسیاري اطالعات مرتبط با سایت، منجر بھ افزایش ھزینھ ھا 
و كاھش راندمان عملیات پاكسازي مي گردد، انجام صحیح عملیات نمونھ گیري، 

یق  سایي دق ھت شنا بزار ج ترین ا نوان مھم سازي بھ ع یات پاك حي عمل سایت و طرا
ضروري مي باشد. در این مقالھ نحوه صحیح نمونھ گیري، انتخاب الگوي نمونھ 
گیري، نحوه تعیین عمق و تعداد و چگونگي توزیع نمونھ ھا، روش ھا و تجھیزات 

 نمونھ گیري، جھت بھینھ سازي عملیات پاكسازي مورد مطالعھ قرار گرفتھ است
 

  خاك، نمونھ گیري، شناسایي سایت، پاكسازي، بھینھ سازي كلید واژه : آلودگي

  

  

 مقدمھ .1

مھمترین اقدام قبل از شروع عملیات پاکسازي ارزیابي منطقھ آلوده مي باشد. 
ارزیابي منطقھ آلوده اي کھ حاوي آالینده ھاي خطرناک مي باشد در پنج مرحلھ 

اولیھ، بازدید از اصلي صورت مي پذیرد. این مراحل شامل مطالعھ و ارزیابي 
منطقھ آلوده، ارزیابي دقیق منطقھ و ارزیابي نھایي مي باشد. مطالعھ و ارزیابي 
اولیھ شامل جمع آوري اطالعاتي پیرامون وضعیت فعلي و قبلي منطقھ مي باشد كھ از 
طریق این اطالعات، پتانسیل، موقعیت، میزان آالینده ھا و مسیر ھاي انتقال آنھا 

 تعیین مي گردد.
این مرحلھ از عملیات معموال با بازدید از منطقھ ھمراه مي باشد و مطالعات در  

پنج مرحلھ شناسایي منطقھ، تاریخچھ منطقھ، توپوگرافي و ھیدرولوژي، ژئولوژي و 
ھیدروژئولوژي انجام مي گیرد. بازدید از منطقھ آلوده بھ عنوان ادامھ و یا 

 ازیا تصدیق یافتھ ھاي مرحلھ قبل و جزیي از مرحلھ قبل مي باشد و ھدف تكمیل و
یافتن اطالعاتي جھت طراحي بھتر جزئیات ارزیابي مي باشد. قبل از بازدید از 
منطقھ باید تدابیر ایمني و بھداشتي جھت جلوگیري از خطرات مواد خطرناك صورت 
پذیرد. در این مرحلھ منطقھ مي تواند بھ قسمت ھایي جھت مدیریت و برنامھ ریزي 

جھت حفاظت منطقھ در مقابل آلوده شدن بھتر تقسیم گردد. ھمچنین اقدامات اصالحي 
رد. ارزیابي دقیق  بیشتر و نمونھ گیري ھاي اولیھ نیز در این مرحلھ صورت مي پذي

منطقھ شامل نمونھ گیري جھت تعیین میزان و گسترش طولي و عمقي آالینده ھا مي 
باشد. نمونھ ھاي گرفتھ شده جھت شناسایي آالینده ھا باید مورد آنالیز قرار 

ند. ارزیابي نھایي جھت تایید و تصدیق كلي عملیات و بعد از پایان عملیات گیر
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پاكسازي صورت مي پذیرد و ھدف بررسي كیفیت عملیات پاكسازي و  این نكتھ است كھ 

 .  ]1[آیا میزان آالینده ھا بھ میزان مجاز مورد نظر كاھش یافتھ اند یا خیر 
مونھ گیري مي باشد. چھ بسا عدم مھمترین ابزار جھت ارزیابي منطقھ آلوده، ن

انجام صحیح نمونھ گیري باعث برداشت اطالعات اشتباه از خاک آلوده گشتھ کھ 
نتیجھ آن طراحي نادرست عملیات پاکسازي است کھ در نھایت بھ اتالف زمان و ھزینھ 

و عدم نتیجھ گیري صحیح منتھي مي گردد. 
 
 ھدف از نمونھ گیري  .2

خا عات  لھ اول در مطال ید مرح شد، با مي با یري  نھ گ نات نمو كردن امكا فراھم  ك 
تعریف گردد نمونھ ھا چرا و چگونھ باید گرفتھ شوند. نحوه نمونھ گیري بھ اھداف 
طرح بستگي دارد اھداف نمونھ گیري عبارت از شناخت نوع و محل آلودگي، شناسایي 

دگي بعد از نوع ، میزان و درجھ توزیع و گسترش آالینده و بررسي میزان كاھش آلو
 .]6[اتمام عملیات پاكسازي مي باشد 

قبل از شروع عملیات نمونھ گیري باید مطالعھ و بررسي منطقھ و نقشھ نمونھ گیري 
و تھیھ تجھیزات مناسب جھت نمونھ گیري، كالیبره و چك كردن دستگاھھاي مورد نظر 

بھ  نھ گیري  ستگاھھاي نمو شوي د ھت شست سب ج فراھم آوردن تجھیزات منا حوي كھ و  ن
دقت نمونھ گیري را تحت تاثیر قرار ندھند، صورت پذیرند.

 بھ صورت كلي پارامترھاي زیر باید در برنامھ نمونھ گیري مشخص گردد :
 

 ھدف از مطالعھ و تحقیق .1
 نوع عملیات نمونھ گیري  .2
 اطالعاتي پیرامون منطقھ آلوده  .3
 عمق و تعداد نمونھ ھا .4
 روش نمونھ گیري .5
 تجھیزات كنترل كیفیت  .6
 داري نمونھ ھا تجھیزات حمل و نگھ .7
الگوي نمونھ برداري   .8

                           
قاطي از  بوده و ن لي  كھ عم گردد  خاب  حوي انت بھ ن ید  برداري با نھ  گوي نمو ال

منطقھ كھ كمترین آلودگي را دارند نیز، تحت پوشش قرارگیرند.
 
 
 انتخاب الگوي نمونھ گیري .3

الگوي نمونھ گیري باید با اھداف طرح ھماھنگ باشد و بگونھ اي انتخاب گردد 
 كھ معرف منطقھ آلوده باشد. در كل سھ الگوي معروف نمونھ گیري وجود دارند:

               گیري بر اساس اطالعات موجود از تاریخچھ منطقھ       نھ : نمو 1
Judgmental                                        

                  : نمونھ گیري سیستماتیک و منظم            2
Systematic                                      

                                                   نمونھ گیري الیھ اي       :  3
                 Stratified                                                                               

بوده و  شتباھاتي  تي داراي ا طور ذا گوي اول ب ساس ال بر ا یري  صمیم گ ند ت ھرچ
مفید و كاربردي بودن اطالعات بدست آمده را جھت كارھاي آماري كاھش مي دھد، 

كاملي ا عات  كھ اطال مواردي  لي در  شد ، در و شتھ با جود دا قھ و چھ منط ز تاریخ
 كارھاي معمولي مي توان از این الگو استفاده نمود.

الگوي صحیح نمونھ گیري شامل الگوھاي دوم و سوم مي باشد كھ جھت یكنواختي 
در نمونھ گیري طراحي شده اند. نمونھ گیري تصادفي نیز ممكن است در مواقعي 
صورت گیرد كھ این مورد در موارد محدودي مورد استفاده قرار مي گیرد، زیرا 

ست كن ا شده و مم خاب  صادفي انت صورت ت ھا ب نھ  حل نمو ید.  م پایین آ كار  قت  د
كارایي  نوع نمونھ گیري نیز مي تواند  عداد و محل نمونھ ھا این  بستھ بھ ت
بر روي  عھ  مل، مطال شد. در ع شتھ با لودگي دا یق آ حل دق سایي م ھت شنا كافي ج
منطقھ جھت شناسایي نوع و گسترش آالینده ھاي موجود شامل استفاده از تركیبي 

گوي یك ال نھ  لف و  ھاي مخت كھ در  از الگو شد  یاز با گر ن شد. ا مي با خاص 
مواردي، نقطھ ھاي مشخص شده جھت نمونھ گیري تغییر كند بھ ناچار باید الگوي 

 .]7[جدید جھت نمونھ گیري انتخاب گردد 
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حال توضیحاتي پیرامون پیرامون ھر كدام از الگوھاي نمونھ گیري  داده میشود 

:

 
    ز تاریخچھ منطقھ نمونھ گیري بر اساس اطالعات موجود ا 2-1

                                
محل ذخیره مواد شــیمیایي           تانکرھــاي زیرزمینــي                                         
 پمپ           

   
                                                                                 کارخانھ   

 زمین لکھ دار                             
 

 
 
 
 
 

 اساس اطالعات نمونھ گیري بر
  موجود از تاریخچھ منطقھ


 محل نمونھ گیري بر اساس اطالعات قبلي انتخاب مي گردد كھ شامل : 

 (براي مثال منطقھ قبال فرودگاه بوده است) تاریخچھ منطقھ 

  منطقھ تانكر نفت وجود دارد)مشاھدات عیني (در قسمتي از 

 قضاوت مھندسي
مزیت این روش ھزینھ كمتر آن در مقایسھ با روش ھاي دیگر مي باشد، در ضمن 
انجام عملیات نیز راحت تر بوده و دقت نیز كمتر است. نكتھ اي كھ باید بھ 
آن توجھ كرد این است كھ در تفسیر نمونھ ھاي حاصل از این نمونھ گیري باید 

كافي قت  ضاوت  د قھ و ق یھ منط عات پا یھ اطال بر پا ین روش  یرا ا یرد، ز صورت گ
باشد.  مھندسي استوار مي

 
 نمونھ گیري سیستماتیک و منظم   2-2

 
 
 
 
 
 

 گیري نمونھ
  سیستماتیک و منظم

حل  م ماري دارد.  یھ آ یري پا نھ گ نوع نمو ین  ا
منطقھ طبق الگوي شبكھ اي انتخاب گرفتن نمونھ ھا در فواصل منظم و در سراسر 

طاي  كھ خ گردد  مي  خاب  صادفي انت صورت ت یري ب نھ گ حل نمو لین م ند. او مي گرد
كمتري ایجاد شود. این الگو شامل شبكھ ھاي مربعي، مستطیلي و شعاعي مي باشد 
مي  خاب  قھ انت ساحت منط لودگي و م یزان آ لھ م ھایي از جم ساس فاكتور بر ا كھ 

 شود.
این مزیت است كھ كامال عملي بوده و در بسیاري از مناطق مي این الگو داراي 

توان از آن استفاده نمود.



 
 
                         نمونھ گیري الیھ اي  2-3
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 نمونھ گیري الیھ اي

 
در این الگو منطقھ بھ قسمت ھاي مختلف تقسیم مي شود، بطوریكھ ھمپوشاني بین 
قسمتھاي مختلف ایجاد نگردد. تراکم و نحوه نمونھ گیري در ھر قسمت متفاوت 
با قسمت ھاي دیگر مي باشد. این قسمت ھا بنحوي انتخاب مي شود كھ حدس زده 

توزیع آلودگي یكنواخت تر باشد. تعداد نمونھ ھا در مي شود آن قسمت از لحاظ 
كھ، از  حوي  گردد بن مي  خاب  سمت انت مان ق ھاي ھ گي  بھ ویژ جھ  با تو سمت  ھر ق

كل پروژه مي شود جلوگیري   افزایش تعداد نمونھ ھا كھ باعث افزایش ھزینھ ھاي
 گردد.

سي مین شنا نوع ز ساس  بر ا لف  ھاي مخت سمت  بھ ق قھ  سازي منط خاب و جدا و  انت
مودي  طولي و ع یع  قھ، توز چھ منط کار، تاریخ یھ  یزي اول مھ ر پوگرافي، برنا تو
آلودگي و كاربري آینده مناطق جدا شده مي باشد. این الگو براي منطقھ ھاي 
بزرگ و پیچیده و در مواردي كھ میتوان بر اساس اطالعات موجود منطقھ را بھ 

 .]4[قسمتھایي جدا كرد مناسب مي باشد 
یز مھ ر عداد نمونھ برنا حداقل ت كھ  پذیرد  صورت  حوي  بھ ن ید  یري با نھ گ ي نمو

برداري صورت گیرد و در این برنامھ ریزي عمق نمونھ ھا نیز باید مشخص باشد. 
لزوم  صورت  كھ در  شد  شتھ با كافي دا پذیري  طاف  ید انع یري با نھ گ مھ نمو برنا

گرف عد از  یر ب نھ گ یرا نمو كرد (ز شت  ضافي بردا ھاي ا نھ  توان نمو ند ب تن چ
بور  بوده و مج فاوت  یھ مت صورات اول با ت كھ  بد  مي یا ست  عاتي د بھ اطال نھ  نمو

 خواھد شد تعداد نمونھ ھا را كم یا زیاد نماید.)
 
 تعداد نمونھ ھا براساس پارامترھاي زیر تعیین مي گردد :  .4
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 5

 ھدف نمونھ گیري 

 یشتر : تعداد نمونھ ھا بیشتر)درجھ اطمینان الزم (درجھ اطمینان ب 

 مساحت منطقھ 

 محدودیت ھاي ویژه منطقھ 

  میزان بودجھ موجود

 
روش محاسبھ تعداد نمونھ ھا بر مبناي الگوي مربعي 3-1
 

معادالت مورد استفاده :         
 

G  فاصلھ بین دو نقطھ نمونھ گیري : 

R  قھ شود در منط مي  حدس زده  كھ  لودگي  شعاع آ ترین  : كم
 باشد و نمونھ گیري جھت شناسایي آن انجام میگیرد (بر حسب متر)

N  تعداد نقاط نمونھ گیري : 
جھت انجام محاسبات ابتدا شعاع مورد نظر جھت شناسایي منطقھ آلوده مشخص مي گردد، 

كمتر شده، لذا نقاط نمونھ  Rشناسایي گردد، در نتیجھ  ھر چھ محل آلودگي دقیق تر
 گیري افزایش مي یابد.

محاسبھ میگردد و از روي آن تعداد نقاط نمونھ گیري  Gسپس بر اساس شعاع انتخابي  

N  بدست مي آید. نقاط محاسبھ شده جھت نمونھ گیري در پالن قرار دارند و جھت قائم
شد،  خاك با لف  ھاي مخت یھ  لودگي در ال كھ آ مواردي  ست. در  شده ا حاظ ن عداد ل ین ت در ا

کرد   ري مختلف نمونھ گي  بایستي تعداد نقاط نمونھ گیري را افزایش داد و در عمق ھاي
لودگي در منطقھ باشد. با استفاده از محاسبات باال حداقل كھ بازتاب تنوع آ  بھ نحوي

 . ]5[درصد بدست مي آید  95تعداد نقاط نمونھ گیري با دقت 
 
 عمق نمونھ گیري .5

گر  ید. ا مي آ ست  مق بد لودگي در ع یع آ قھ و توز شرایط منط ساس  بر ا یري  نھ گ مق نمو ع
ستي در شد بای جود نبا مق مو لودگي در ع یع آ كافي از توز عات  نھ  اطال لف نمو ماق مخت اع

گیري گردد. نمونھ ھا باید حداقل در دو عمق مختلف گرفتھ شوند تا بتوان بھ اطالعات 
 مفیدي دست یافت.

شند،   قي با عات دقی حاوي اطال ند  مي توا خاك ن نوع  مرز دو  شده از  تھ  ھاي گرف نھ  نمو
شكل موا با م نده را  مورد آالی ضاوت در  خاك ق نوع  ھاي دو  گي  فاوت ویژ یرا ت مي ز جھ 

 سازد.
 

  روش ھاي نمونھ گیري .6
تكنیك ھاي بسیاري جھت نمونھ گیري از خاك وجود داردكھ انتخاب ھر روش بھ فاكتورھاي 
مختلفي از جملھ ھدف مطالعات، ھزینھ، درجھ آشفتگي خاك و مقاومت خاك و نوع نمونھ 

این است  ھاي الزم (دست خورده یا نخوده) بستگي دارد. مطلب مھم در مورد نمونھ گیري
كھ از ھر كدام از تكنیك ھا استفاده مي شود، سعي گردد نمونھ ھاي درست و صحیح تھیھ 

 شود.

  
 : نمونھ گیري  روش ھاي

 : نمونھ گیري با بیل حفاري (كھ در عمق ھاي كم و در سطح صورت مي گیرد). 1
 : نمونھ گیري با متھ دستي.2
 : نمونھ گیري از طریق چاھھاي حفر شده. 3
: نمونھ گیري از طریق متھ ھاي ماشیني. 4

 در زیر توضیحاتي پیرامون ھر روش داده شده است :
: نمونھ ھا مي توانند از سطح یا عمق كم توسط بیلچھ یا توسط فشار دادن لولھ ھایي  1

در خاك و یا خاك انداز گرفتھ شوند. تجھیزات مورد استفاده از نوع ضد رنگ بوده و 
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سانتیمتر مي توان با این روش نمونــھ گیــري كــرد . تجھیــزات مــورد  15معموال تا عمق 
تاثیر  حت  ھا را ت نھ  قت نمو تا د شوند  سازي  پاك  ید  یري با نھ گ بین دو نمو ستفاده  ا

 قرار ندھند.
 6-15: متھ توسط دست در خاك فرو مي رود، با این روش مي توان نمونھ ھایي بھ قطــر  2

بستھ بھ نوع خاك مي توان از عمق ھــاي بیشــتري  متر گرفت. البتھ 2-3سانتیمتر و عمق 
نیز نمونھ گرفت.این روش در مواردي كھ دسترسي بھ محل نمونھ گیري سخت است مناسب مي 

 باشد.مشکل این روش محدود بودن اندازه نمونھ ھا مي باشد.
متر طــول ،  3: این چاھھا با استفاده از كج بیل حفر مي شوند. چاھھاي معمولي بین  3
متر عمق دارند. ابعاد بھ پایداري چاه و الیھ ھاي خاك بستگي دارد  3 – 4تر عرض ، م 1

 و نمونھ ھا از مركز منطقھ برداشت مي شود.
كان  ین روش ام یت ا شد. مز مي با ناك  باتالقي خطر ھاي  مین  یري در ز نھ گ نوع نمو ین  ا

 بازبیني چشمي آلودگي در الیھ ھاي خاك مي باشد.

جھت نمونھ گیري از خاك در شرایط مختلف مــي باشــد در قطرھــاي   : از بھترین روش ھا 4
  . ]2،3[میلیمتر  و در عمق ھاي زیاد امكان پذیر است  200-150

ھ گیري در جدول زیر آورده شده استمزایا و معایب روش ھاي مختلف نمون

 
 

مزایا و معایب روش ھاي مختلف نمونھ گیري 
 

 روش مزایا معایب

 ھزینھ کمتر متر  0.5تا  0محدودیت عمق : 

1 
 سرعت بیشتر غیر عملي بودن در شرایط سخت خاک

نیاز بھ محافظت زیاد جھت اطمینان از کیفیت نمونھ 
 ھاي گرفتھ شده

 بدون محدودیت ھاي دسترسي

 ایجاد حد اقل اختالل در خاک 

 ھزینھ کمتر متر  3تا  2محدودیت عمق : 

2 

 سرعت بیشتر بودن در شرایط سخت خاکغیر عملي 

نیاز بھ محافظت زیاد جھت اطمینان از کیفیت نمونھ 
 ھاي گرفتھ شده

 بدون محدودیت ھاي دسترسي

 عدم امكان بازبیني چشمي جزییات آالینده ھا و خاک 
 ایجاد حد اقل اختالل در خاک 

 نباز بھ نیروي کار با توان باال

ھزینھ کمتر نسبت بھ نمونھ گیري با متھ  ایجاد اختالل زیاد در خاک 
 ماشیني

3 

متر با توجھ بھ وسیلھ  5تا  3محدودیت عمق :   
 حفاري

 نسبتا سریع

غیر قابل استفاده بودن در زمین ھاي سست، باتالقي و 
 سخت 

امكان بازبیني چشمي جزییات آالینده ھا و 
 خاک 
گیري ھاي مضاعف در قابلیت انجام نمونھ 

 یك محل
 ایجاد کمترین اختالل در خاک  ھزینھ زیاد نسبت بھ دیگر روش ھا

4 
 دقت باالي نمونھ گیري عدم امكان بازبیني چشمي جزییات آالینده ھا و خاک 

مشکل انتقال آلودگي از مسیر ھاي ایحاد شده توسط 
 متھ ھاي نمونھ گیري

 زیادامکان نمونھ گیري در عمق ھاي 

روشي مناسب جھت استفاده در شرایط مختلف 
 خاک

 
  نتیجھ گیری .7

با توجھ بھ اینكھ عدم شناسایي دقیق سایت آلوده، نوع و میزان و نحوه توزیع طولي و 
عات  سیاري اطال خاك و ب فت  نوع و با نده،  نابع آالی یري م قرار گ حل  ھا، م نده  قي آالی عم

ھا و كاھش راندمان عملیات پاكسازي مي گردد،  مرتبط با سایت، منجر بھ افزایش ھزینھ
انجام صحیح عملیات نمونھ گیري، بھ عنوان مھمترین ابزار جھت شناسایي دقیق سایت و 
خاك  یري از  نھ گ ھت نمو سیاري ج ھاي ب یك  شد. تكن مي با ضروري  سازي  یات پاك حي عمل طرا
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ھدف مطا لھ  في از جم ھاي مختل بھ فاكتور ھر روش  خاب  كھ انت جود دارد نھ، و عات، ھزی ل
درجھ آشفتگي خاك و مقاومت خاك و نوع نمونھ ھاي الزم (دست خورده یا نخوده) بستگي 
دارد. مطلب مھم در مورد نمونھ گیري این است كھ از ھر كدام از تكنیك ھا استفاده 

 مي شود، سعي گردد نمونھ ھاي درست و صحیح تھیھ شود.
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