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 خالصه

در  رييو تغ ،خاک، آبخوان یباعث آلودگ هيدروکربنیهای ندهینشت آال چکیده:

برای تعيين دقيق روشهای پاکسازی .  شودیها مخاک یکيو مکان یکیزيف اتيخصوص

در این ها تعيين شود. ضرایب انتشار مولکولی و جذب سطحی آالینده الزم است تا

گيری از نتایج آزمایشگاهی به بررسی ضریب دیفيوژن وضریب جذب با بهرهتحقيق 

بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، و  خانواده بنزن ) زایو سرطانهای سمی آالینده

و برخی دیگر از در گازوئيل، بنزین،  شهرت دارند و (BTEX) ( که به زایلن

پرداخته شده است. برطبق  ،یافت می شوندهای زباله ومدفنترکيبات نفتی 

برای بنزن و تولوئن در خاکهای رسی مورد مطالعات انجام شده ضریب دیفيوژن 

  (و  1/1- 6/3 )s/2cm 6-10  (مطالعه در بعد آزمایشگاهی به ترتيب در محدوده

s/2cm 6-10(- 96/0-2/1  است .مده آبدست  

 

 های هیدروکربنی، انتشار مولکولی، جذب سطحی کلمات کلیدي: رس اشباع، آالینده

 

 

  مقدمه .1

 

 مخصوصا آلی ترکيبات بوسيله زمينی زیر آبهای  آلودگی اینکه به توجه با

 هنوز ولی ، باشد می ها نگرانی بزرگترین از یکی هيدروکربنی های فراورده

. برای اینکه بازسازی مقرون به  است پذیرفته صورت زمينه این در کمی مطالعات

صرفه باشد ، ميزان آلودگی و انتشار حالت های مختلف باید معين باشد تا بتوان 

اد هيدروکربن ها توسط . انتشار اوليه فاز آز بهبود بخشيدروش های بازسازی را 

شار کنترل می شوند اما طول زمان تغييرات مهمی در انت هندسی شکستگی های

 هيدروکربن های محلولهيدروکربن ها به وجود می آورد . دیفيوژن و ادزورپشن 

موجود در شکاف ها مکانيسم غالب برای توزیع پيوسته طوالنی مدت هيدروکربن ها به 

برای تعيين سرعت  بازتوزیع در ماتریس خاک ،    .[1] داخل ماتریس خاک می باشد

خانواده بنزن )  سطحی مورد نياز است .  تعيين ضریب موثر دیفيوژن و ضریب جذب

( شهرت دارند و در گازوئيل، BTEXبنزن، تولوئن، اتيل بنزن، و زایلن( که به  )

ترکيب از  بنزین، و برخی دیگر از ترکيبات نفتی ومدفن های زباله یافت می شوند

. از ، سمی و خطرناکی هستند که در نشت مواد هيدروکربنی یافت می شوند مهم 

ميان این مواد بنزن قابليت حالليت باالتری داشته و به علت سميت باالیی که دارد 

ورالعمل های مورد توجه سازمانهای محيط زیست می باشد . شورای سيایت گذاری دست

ميکرو گرم در  5برای غلظت بنزن در آب و خاک به ترتيب ميزان محيط زیست کانادا 

 .[2] پيشنهاد کرده استرم در ليتر را ميکرو گ  0.5ليتر و 
 

 تئوری  .2

 
در یک محط همگن با استفاده از قوانين اول و دوم فيک یک بعدی دیفيوژن 

 محاسبه می شوند . 

                                                           
 خاک و پی دانشگاه اروميه  –دانشجوی کارشناسی ارشد عمران 1
  هيدانشگاه اروم یعمران دانشکده فن یاستاد گروه مهندس 2
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j  جریان جرمی = 

n   تخلخل = 

X ( فاصله در جهت انتشار =m  ) 

eD ( ضریب دیفيوژن موثر =s/2m ) 

 C آالینده در فاز محلول  = غلظت  (3kg/m  ) 

X ( فاصله در جهت انتشار =m  ) 

0D  درمحلول آزاد= ضریب دیفيوژن (s/2m  ) 

ρ   ( 3= دانسيته بالک محيط متخلخلkg/m  ) 

dK  ضریب جذب شيب خط منحنی . آالینده به ذرات خاک جذب سطحی مواد =  ضریب

برای محاسبه  حاصل از غلظت آالینده که در برابرجذب سطحی خاک رسم می شود. 

 dK  درخاکهایی که حاوی کربن ارگانيک هستند  از فرمول زیر نيز می توان

 استفاده کرد. 

𝐾𝑑 = 𝑓𝑜𝑐𝐾𝑜𝑐          (4    )

             

ocf   درصد وزنی کربن ارگانيک موجود در خاک = 

ocK  = ضریب توزیع کربن ارگانيک 

 

 مطالعات انجام یافته  .2

 

مطالعات ضرایب دیفيوژن و زمينه مطالعات انجام گرفته در  اهم (1)درجدول

با بررسی این  آورده شده است . در این مقاله لی فرار آ ادزورپشن مواد

و جذب سطحی و  پژوهش ها به نتيجه گيری کلی در رابطه با ضرایب دیفيوژن

در خاکهای رسی اشباع خواهيم و تولوئن  بنزنیب برای نحوه تعيين این ضر

 پرداخت. 

 

آالینده مطالعات انجام شده بر روی ضرایب دیفيوژن و جذب سطحی  – 1جدول 

 خاکهافرار در  آلیهای 

 پارامترهای آزمایش شده
مواد آالینده مورد  نوع

 استفاده
 ردیف محقق نوع خاک

 ضریب جذب سطحی

 ضریب دیفیوژن موثر 

benzene 

trichloroethylene 

toluene 

chlorobenzene 

خاک رسی سارینا 

در اونتاریوی 

 کانادا 

Myrand, D , et 

all 
1 

 ضریب جذب سطحی

 ضریب دیفیوژن موثر 

Acetone 

1,4-Dioxane 

Aniline 

Chloroform 

Toluene 

خاک رسی مدفن 

زباله سارینا 

در اونتاریوی 

 کانادا 

Barone, F.S., 

Rowe, R.K. , 

et all 

2 

 ضریب جذب سطحی

 Benzene ضریب دیفیوژن موثر

خاک سيلتی رسی 

منطقه رجينای 

ساسکاچوان 

 کانادا 

Donahue , 

R.B., et all 
3 

 Benzene ضریب جذب سطحی

خاک سيلتی رسی 

منطقه رجينای 

ساسکاچوان 

 کانادا 

Zhang, X , et 

all 
4 

 ضریب جذب سطحی

 ضریب دیفیوژن موثر
Benzene 

Toluene 

organophilic clay 
bentonite 

Headley, J.V., 

et all 
5 
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2-fluorotoluene  Ottawa sand 

 

 (   dkضریب جذب سطحی ) تعیین .3

 

نسبت وزنی ه صورت مجزا ب الینده هاآجذب سطحی محققين برای تعيين ضریب 

قرار داده ای آزمایش درب دار هشيشه در مشخصی از خاک به محلول آالینده را 

سپس با معينی مخلوط را هم زده اند بمدت  شيکرروی  ویالوبا قرار دادن 

از محلول  محلول جدا نموده و نمونه هایی بخش جامد را از بخشسانتریفيوژ 

غلظت آالینده را در نمونه ها تعيين کرده اند تا با تعيين  برداشته و

بعضی از  .  مقدار کاهش غلظت محلول ميزان جذب آالینده به خاک تعيين شود 

محققين نيز به جای استفاده از سانتریفيوژ به نمونه ها اجازه دادند برای 

و سپس  مدت معلومی در حالت ساکن در مکانی که تغييرات دمایی ندارد بمانند

مجموعه تستهای فوق اصطالح  به) فرآیند غلظت سنجی را اجرا نموده اند .

Batch test  )را اطالق کرده اند . 

 

 تعیین ضریب دیفیوژن و ضریب جذب سطحی به روش آزمایش دیفیوژن  .4

 

برای تعيين ضریب دیفيوژن وضریب جذب محققين ازسلول های تک مخزنی و دو 

نشان ادامه نه هایی از این سلول ها در اندکه نمومخزنی استفاده کرده 

. درسلول تک مخزنی سلول دارای دو قسمت می باشد قسمت داده شده است 

ن ریخته می شود و االینده است که ماده آالینده در آفوقانی سلول محل مخزن 

سلول قسمت تهتانی محل قرار گيری خاک مورد نظر می باشد در سلول دو مخزنی 

به سه قسمت تقسيم می شود که درقسمت فوقانی مخزن آالینده قراردارد ، در 

قسمت ميانی خاک مورد مطالعه قرار می گيرد و قسمت تهتانی منبع جمع کننده 

برای تعيين ضرایب دیفيوژن و آالینده ای که از خاک عبور کرده می باشد . 

کننده درطول زمان  جذب سطحی به طور منظم از مخزن های آالینده و جمع

آزمایش نمونه برداری صورت می گيرد و به همان ميزانی که نمونه برداری 

زمينی منطقه رشده آب مقطر و یا آب شبيه سازی شده بر اساس مشخصات آب زی

مورد مطالعه به مخازن تزریق می شود . غلظت نمونه های برداشت شده توسط 

دار نقطه ای غلظت زمان رسم می دستگاههای کروماتوگراف سنجيده شده و نمو

نتایج حاصله به صورت دستی با منحنی  1990سال از در مطالعات قبل  .شود 

که به  eDو  dkهایی که توسط آزمون و خطا وبا استفاده از مقادیر مختلف 

فرمول های فيک داده می شد  رسم می شدند ، مقایسه می شد و هر منحنی که 

می زد به عنوان منحنی غلظت زمان انتخاب می  بهتر مقادیر تجربی را تخمين

مربوط به آن منحنی به عنوان ضریب جذب و ضریب   eDو  dkشد و مقادیر 

و  POLLUTEدیفيوژن خاک انتخاب می شدند بعد از ارائه نرم افزارهای 

MIGRATE  که قوانين فيک در آنها بکار رفته است عمل برازش داده های

تجربی با منحنی های حاصل از فرمول های نظری توسط این نرم افزارها انجام 

برای رسم تغييرات غلظت در مقابل عمق نيز درگذشته بعد از اتمام می شود . 

سيم می زمان مورد نظر برای آزمایش خاک از سلول خارج و به قطعات مختلف تق

شد سپس با استخراج آب حفره ای به روش های مکانيکی و یا با روش خاکشویی 

و تزریق محلول ها به دستگاه کروماتوگراف غلظت ها در هر عمق تعيين می 

شدند ولی بعدها به علت فراریت مواد ارگانيک بعضی از محققين در بدنه 

و نمونه برداری را  سلول درچه هایی برای نمونه برداری ازخاک تعبيه کردند

ازطریق این دریچه ها انجام دادند تا ميزان تبخير مواد آالینده در حين 

ش داده ونتایج دقيق نمونه برداری و تزریق به دستگاه کروماتوگراف را کاه

 ورند. تری را بدست آ

 

   مروری بر کارهای انجام شده .5

 

Myrand et al.  دو سری آزمایش برای تعيين ضریب جذب سطحی و ضریب دیفيوژن انجام

نشان داده  (2)در جدول شماره برای بنزن و تولوئن داد که نتایج حاصله 

( از نسبت خاک به محلول   batch testشده است. در آزمایشات تعيين ضریب جذب )

نشان داده  (1) نمونه ای از نتایج حاصله در شکلاست . استفاده شده  1:1.8

شده است . دراین نمودارها محور افقی بيان کننده غلظت محلول آالینده مورد 

استفاده در آزمایش ها و نمودار قائم بيان کننده ميزان جذب خاک مورد 

استفاده است  . همچنين مقادیر ضریب جذب را باتوجه به مقادیر کربن آلی 
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یفيوژن نيز با استفاده از موجود در خاک بدست آورده اند . در آزمایشات د

برازش داده ای آزمایشگاهی با منحنی های حاصل از قوانين فيک مقادیر ضریب 

  .[3] جذب و ضریب دیفيوژن را برای خاک تخمين زده اند

 

 

 Myrand, et al.نتایج حاصل از آزمایشات  – 2جدول شماره 

  Kd  (mL/g) D (×107 cm2/s) 

Benzene: foc-Derived 0.39 11.6 

Batch tests 22.3 0.3 

Diffusion cell -- 1.1±0.2 

Toluene: foc-Derived 1.8 2.8 

Batch tests 141 0.039 

Diffusion cell -- 0.4±0.09 

 

 

 

 

بارون و  

همکاران 

 افتندیدر

 بیکه ضر

و  وژنيفید

ادزورپشن 

در مورد 

 ینمونه ها

 دروکربنيه

مثل ) 

کلروفورم 

و تولوئن ( 

 ريتحت تاث

 وارهیجذب د

. این محققين از سلول پرکسی با رینگ های  قرار دارند یرکسيسلول پ یها

سلول های بکار رفته  (2)شماره  شکلدر    .[4]الستيکی استفاده کرده بودند 

خاک در هر دو حالت بعد از پایان  توسط این محققين نشان داده شده است .

 مدت زمان آزمایش از سلول خارج شده سپس آالینده های موجود در آب حفره ای

خاک استخراج شده و با تعيين غلظت محلولهای آبی نمودار غلظت نسبت به عمق 

آزمایشات کنترل در سلول ها بدون حضور خاک انجام همچنين  .شده استرسم 

گرفت تا ميزان کاهش االینده در اثر دیفيوژن به دیواره سلول مشخص شود . 

آزمایشات تعيين ضریب جذب سطحی به طور مجزا نيز انجام شده که نتایج آن 

نمونه ای از نتایج . ارائه شده است  (3جدول شماره )در برای تولوئن 

تغييرات غلظت در مخازن آالینده و جمع کنده برای دو متد آزمایش در شکل 

 ( نشان داده شده است. 3شماره )

 

 برای تولوئن  .Rowe, et al و Baroneز آزمایشات نتایج حاصل ا – 3جدول شماره 

/s)2cm  6-D(10 (mL/g)dK Species 

Lower bound Upper bound Lower bound Upper bound 

5.8-0.65 13.8-1.55 11.3 26 Toluene 

 

 

نمودارهای غلظت محلول آالینده در مقابل جذب سطحی خاک رسی  – 1شکل شماره 

 منطقه سارینا برای آالینده های بنزن و تولوئن
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تا مشکالت  گزارش  ودش یطراحباید بنحوی سل در آزمایش تعيين ضریب دیفيوژن 

 1994لذا در سال  به حداقل برسد . 1992شده توسط بارون و همکاران در سال 

Donahue    را بکار بردتجهيزات آزمایش شامل وسایلی با یک مخزن و دو مخزن 

سل در طرح ارائه شده .   به جزئيات آن اشاره شده است (4)های که در شکل 

ترین جذب هيدروکربن ها بهترین حالت را که با کم بودبه طوری انتخاب شده 

برای کنترل انتشار مایع و بخارات از خاک فراهم آورد . درطراحی سل تا حد 

. قسمت  بودامکان از موادی با پایه هيدروکربی مثل پالستيک استفاده نشده 

نمونه های آبی مخزن  . ساخته شده اصلی اجزائ سل انتشار از فوالد ضد زنگ

ه شده  به داخل سرنگ های شيشه ای جمع آوری می شوند . توسط شير تعبي

نمونه های خاک در پایان ازمایش توسط جاسازی لوله های استيل ضد زنگ از 

. شده در بدنه سل استحصال می شوند طریق پورت های نمونه گيری قرار داده 

طرح فوق ضرایب دیقيوژن و ادزورپشن بنزن را برای خاکهای  با استفاده از

نتایج تست   . منطقه رجينای ساسکاچوان کانادا مورد بررسی قرار دادند رسی

 ( نشان داده شده است 5ها برای تک مخزن و دومخزن دو مخزنه در شکل شماره )

 MIGRATE® V7.0  ضرایب جذب و دیفيوژن موثر با استفاده ازدو نرم افزار. 

and POLLUTE ® V5.0   محاسبه شد ه اند . مدلPOLLUTE ای تحليل نمونه های بر

مدل   تک مخزنی که دارای مرز های ساده تری هستند بکار رفته اند .

MIGRATE  برای آزمایش با دو مخزن آلوده و جمع کننده مورد استفاده قرار

آزمایش برای تعيين ضریب تفکيک  بنزن در رس انجام شده است  5گرفته است . 

 دهد. نتایج حاصله را نشان می (4شماره ). جدول 

 

 

نمودار تغييرات غلظت در برابر زمان برای تولوئن بر  – 2شکل شماره 

اساس دو روش آزمایش تک مخزنی و دو مخزنی حاصل از آزمایشات 

 بارون و همکاران 
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تعيين برای      Donahueآزمایشات  نتایج حاصل از آزمایشات  – 4جدول شماره 

 ضریب جذب سطحی بنزن

Batch test soil:water water Linear regration Best fit through origin 

no.a ratio 
 

Kd(mL/g) R2 Kd(mL/g) 

1 2:10 mill-pore 13 0.68 2.4 

2 4:11 milli-pore 0.34 0.67 0.37 

3 4:11 synthetic 0.20 0.23 0.41 

4 1:100 milli-pore 1.2 0.29 3.3 

5 1:100 milli-pore 8.0 0.26 12 

aCarbon disulfide was used as the extraction solvent for tests 1–4. 

bMilli-Pore, water from a Milli-Pore® water-filtration system; synthetic, synthetic groundwater. 

شود با کاهش نسبت خاک به آب ضریب جذب افزایش می یابد. همانطور که مشاهده می

Voice et al. (1983)  با افزایش ميزان این مطلب را به این صورت تفسير نموده است که

برای سنجش ضریب دیفيوژن و    Donahueسلول پيشنهادی   – 3شکل شماره 

 ضریب جذب مواد ارگانيک فرار 

برای    Donahueزمان آزمایشات   –: نمونه ای  نمودار های غلظت  4شکل شماره 

 سنجش ضریب دیفيوژن و ضریب جذب بنزن
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آب ميکروذرات و ميکرومولکولهای موجود در خاکها که حاوی کربن آلی هستند به 

فاز آبی شسته شده ، بنزن محلول را به خود جذب کرده و درحالت سوسپانسيون باقی 

وحتی گاهی با سانتری فيوژ کردن نيز از مانده که باعث کاهش جذب خاک می شوند 

را برای بنزن در حاالت  جذب سطحیضریب  Zhang شوند. یحالت سوسپانسيون خارج نم

 ن اشاره شده است . آبه  ( 5شماره )مخلف بررسی کرده است که در جدول 

 

تعيين ضریب جذب سطحی برای   zhang آزمایشاتنتایج حاصل از  – 5جدول شماره 

 بنزن

 
Organic carbon content foc (%) Kd (mL/g) 

Group 1: preliminary test 
  

Air-dried (diffusion) 0.85 7.0 ± 0.9 

Liquid limit (diffusion) 0.85 6.4 ± 1.1 

Saturated (diffusion) 0.85 3.2 ± 0.5 

Preconsolidated (diffusion) 0.85 7.2 ± 0.9 

   
Group 2: comparison study 

  
Air-dried field (conventional batch) 0.8 5.1 ± 1.6 

Air-dried field (diffusion) 0.80 4.2 ± 0.9 

Field sample (clean) 0.77 6.9 ± 0.7 

Field sample (contaminated) 0.77 6.2 ± 0.4 

   
 

Headley  از متدbatch test  بنزن ، تولوئن و دی سه ماده برای تعيين ضریب جذب

با نسبت های مختلف خاک منطقه اوتاوای کانادا فلوروتولوئن بر روی سه نوع خاک 

ضریب .  ( ارائه شده است6کرده است که نتایج آن در جدول شماره )به آب استفاده 

% ماسه اوتاوا  85% بنتونایت و organophilic clay  ،12% 3دیفيوژن بر روی خاک حاوی 

     Donahueمورد آزمایش قرار گرفت که برای آزمایش مورد نظر از سلول پيشنهادی 

برابر بيشتر از بنزن  5تا  2نتایج نشان می دهد که تولوئن ه شده است . استفاد

جذب خاک شده که این خود نشان دهنده این مطلب است که آبگریزی نقش مهمی در جذب 

ایفا می کند چون تولوئن نسبت به بنزن آب گریزتر است ولی بنزن حالليت باالیی در 

  آب دارد.

 

تعيين ضریب جذب سطحی برای  Headleyنتایج حاصل از آزمایشات  –6جدول شماره 

 بنزن

 Soil to water ratio Kd 

Ottawa sand – foc=0 Benzene 0.1 2.5 

0.2 1.4 

0.3 1.2 

Toluene 0.1 11.3 

0.2 6.2 

0.3 3.6 

Organophilic clay – foc=0.31 Benzene 0.1 40.9 

0.2 37.1 

0.4 50 

Toluene 0.1 153.6 

0.3 139.1 

0.4 129.1 

Bentonite Benzene 0.01 37.6 

0.02 14.5 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليقق اردبدانشگاه مح یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

0.03 3.7 

0.05 0.14 

Toluene 0.01 60.3 

0.04 34.9 

0.05 16.5 

 

 

  گیرینتیجه .6
 

 Dضریب دیفيوژن و  dK ضریب جذب زیر مقایسه ای بين نتایج 8و  7شماره در جداول 

 اشاره شد آورده شده است. هااز مطالعات محقينی که در باال بدان حاصل

  

 محققين مختلف  dK ضریب جذب مقایسه بين نتایج  –7 جدول 

Organic compound 
 

Soil to water 

ratio 
Kd منبع 

Ottawa sand Benzene 0.1-0.3 1.2-2.5 
Headley, J.V., et 

all 

 
Toluene 0.1-0.3 3.6-11.3 

 
Organophilic clay Benzene 0.1-0.4 37.1-50 

 

 
Toluene 0.1-0.5 129.1-153.6 

 
Bentonite Benzene 0.01-0.05 0.14-37.6 

 

 
Toluene 0.01-0.06 16.5-60.3 

 
Sarnia clay Benzene 0.5 22.3 Myrand et all 

 
Toluene 0.5 141 

 

Sarnia clay Toluene 0.01-0.15 11.3-26 
Barone et al. 

1992 

Regina clay Benzene 0.05 7.7–3.7 Zhang et all 

Regina clay Benzene 0.36–0.01 0.34–12 Donahue 

 

 

 محققين مختلف  Dضریب دیقيوژن مقایسه بين نتایج   –8جدول 

Soil D (×10-6 cm2/s) 
 

 منبع

Soil mixture 1.1±0.5 Benzene Headley et al. 

Soil mixture 1.0±0.3 Toluene 
 

Sarnia clay (unweathered) 2.38 Benzene Johnson et al. 1989 

 
2.21 Toluene 

 
Sarnia clay 13.8 Toluene Barone et al. 1992 

Sarnia clay 3.6 Benzene Myrand et al. 1992 

 
2.96 Toluene 

 
Regina clay 3.1 Benzene Donahue 1994 

 
یک حالت کلی می توان عنوان کرد که ضریب دیفيوژن با مراجعه به جداول فوق در 

برای برای بنزن و تولوئن در خاکهای رسی مورد مطالعه در بعد آزمایشگاهی به 

د . البته قرار دار s/2cm 6-10(- 96/0-2/1  (و  1/1- 6/3 )s/2cm 6-10  (ترتيب در محدوده

نتایج حاصل از تحقيقات بارون مد نظر قرار نگرفته چون نتایج تحت تاثير 

در رابطه با ضریب جذب سطحی به علت دیفيوژن جداره سلول قرار داشته است . 

پراکندگی زیاد داده ای حاصله و اختالفات زیاد موجود بين نتایج نظر کلی نمی 

ته می توان اشاره کرد که ضریب جذب تحت تاثير شود عنوان کرد و تنها به این نک

 دهد. نوع آزمایش و نوع خاک تغييرات شدیدی را نشان می
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