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 چکیده 

که عملكرد طبیعی و تعادل زیستی آنها  ی محیط به طوری های اجزای تشكیل دهنده تغییر در ویژگی

غیرمستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد،   مختل گردد و به طور مستقیم یا

گروهی از عناصر هستند که از نظر کاربرد صنعتی، فلزات سنگین  د.شو زیست گفته می آلودگی محیط

سرب، کادمیوم  از جمله فزایش غلظت فلزات سنگیناشیمیایی و بیولوژیكی دارای اهمیت بوده 

مضر ای بر خاک و محیط زیست دارد. این عناصر برای انسان و حیات وحش نیز های قابل مالحظهزیان

است ها  های پتروشیمی، پاالیشگاه و نیروگاهن ترکیبات خطرناک کارخانه. منشأ برخی از ایمی باشند

ررسی آلودگی ب به محیط زیست است. هدف از مطالعۀ حاضر ...زا و که سبب افزایش ترکیبات سرطان

گاز سراجه قم است.روش صورت گرفته  در این پروژه به  پاالیشگاه در اطراف خاک به عناصر سنگین 

عدد نمونه از کف حوضچه تبخیر پاالیشگاه سراجه قم نمونه برداری شده است.نتایج  22صورتی بود که 

که این مقدار ppm87/22و ppm 46/252اولیه این بررسی نشان می دهد که در این خاک به ترتیب 

عددی برای خاک در حالت آلودگی باال و خطرناک است.برای پاکسازی این خاک می توان از روش 

 ک اسیدها استفاده کرد.خاکشویی به کم

 فلزات سنگین ،  خاکشویی. آرسنیک،گاز سراجه قم ،آلودگی خاک ، پاالیشگاه :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1851 

 

 
 مقدمه 

سریع  زیست محیطی در بسیاری از نقاط جهان می باشد.توسـعه آلودگی خاک با فلزات سنگین یكی از مهـم تـرین مشـكالت

  (Yang2004)سـری مشـكالت محیطـی از جمله آلودگی خاک، آب و هوا است.  یک تكنولوژی های جدیـد، همـراه بـا

برخالف آب و هـوا، آلـودگی خاک از نظر ترکیبات شیمیایی به آسانی قابل اندازه گیری نبـوده و با توسعه طرح های متعدد و  ,

هـان مسـموم و خطرناک می شود و تنـوع آلوده شدن خـاک بوسـیله فلـزات سنگین ساختار خـاک بـرای رشـد و توسـعه گیا

 زیسـتی خـاک را بهـم مـی زنـد. 

در این میان آرسنیک با . فلزات سنگین سرب، آلومینیوم، جیوه، مس، کـادمیوم، مـس، نیكل و آرسنیک را شـامل میگـردد

نفت، پسماند و فاضالب شهری شاورزی، صنعت کزایی و فراوانی آن در خاک که ناشی از فعالیتهای  توجه به خصوصیات سرطان

شكل معدنی  233.آرسنیک در محیط زیست بصورت طبیعی و در بیش از  ای برخوردار است باشد از اهمیت ویژه و صنعتی می

یارد مكعب از  233333333بر  زیست، بالغ طبق تخمین آژانس حفاظت محیط   . (Maradanpor,2008 ) ظهور پیدا می نماید

توجه آژانس  های خطرناک مورد میالدی آالینده 2338در سال  .ده، آلوده به فلزات سنگین استش های آلوده ثبت خاک

 .این فهرست قرار گرفت که در آن آرسنیک در ردیف اول شده اندفهرست  آمریكا متحده زیست ایاالت حفاظت محیط

(Meunier ,2011) گذارد.  ها اثرات مخربی برجا می شش و بر روی پوست و جگر وبوده  زا  ای سمی و سرطان آرسنیک ماده

آرسنیک با اختالل وسیع در سیستم گوارشی و ایجاد شوک، منجر به مرگ میگردد. سرطان پوست، سرطان مثانه، سرطان ریه، 

بین )مدت کم  های ناشی از قرارگیری در معرض آرسنیک هستند. قرار گرفتن به فشارخون و بیماریهای قلبی برخی از بیماری

 .گردد خونی می اشتهایی، یرقان و کم ، باعث ایجاد مسمومیت با عالئم سردرد، سرگیجه، دلدرد، تهوع، بی (اعتس 2-26

 کند.  رود بلكه از شكلی به شكل دیگر تغییر می آرسنیک در طبیعت از بین نمی

 ن وجود دارد ودر حال حاضر، تكنولوژی های مختلفی جهت پاالیش خاک در محوطه های خاکی آلوده به فلزات سنگی

خاکشویی  .اجرا است قابل و خارج از محل خاکشویی به دو شكل کلی: در محل.خاکشویی روشی بسیار ساده و مشخص است 

در محل تكنیكی خالقانه جهت پاکسازی محوطه های خاکی آلوده می باشد که در آن خاک های آلوده بوسیله محلولی شسته 

در خاکشویی درجا، خاکشویی  ی می گردد که نهایتًا حذف می شوند. معنای لغت درجاشده و موجب حرکت آالینده ها به مكان

 .میباشد که منظور از آن پاکسازی خاک های آلوده بگونه ای است که هیچ گونه خاکبرداری در آن صورت نمی گیرد در محل

حرکت دادن آالینده ها و شستشو  خاکشویی در محل از طریق اضافه کردن آب و درصورت نیاز عامل تحرک ساز مناسب، جهت

و جاری ساختن آنها از ناحیه اشباع به سمت آبهای زیرزمینی می شود، جائی که در نهایت توسط سیستم تصفیه به دام می 

  (Griffihs,1991)  افتند.

مانند  ی مختلفیها گرفت. امروزه از افزودنی شیمیایی صورت می های درگذشته خاکشویی با استفاده از آب و بدون افزودنی

حذف پژوهش گردد. اهداف این  ها، برای پاالیش خاک استفاده می آالینده ها برای افزایش کارایی شستشوی سورفكتانت

و  EDTA،SDSآب،  به روش جداسازی شیمیایی و با استفاده از شویندههای آرسنیک موجود در خاک توسط روش خاکشویی

در کارایی شستشوی خاک، این  متفاوت است. همچنین با در نظر گرفتن اثر دماهای  غلظت در (SDS+EDT) شوینده ترکیبی

 . های خاک مطالعه گردید نمونه عوامل مؤثر در روش فوق برای بررسی بهبود کیفی پاالیش عنوان یكی از به عامل
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 ها مواد و روش -1

 

 ویژگی های نمونه و آماده سازی آن : 1-1

 cmتا  cm 25های  عمق پاالیشگاه شهید فهمیده قم در زمین های اطراف از خاک غیر آلوده در در این مطالعه نمونه برداری

بندی، حد خمیری، درصد  شیمیایی خاک، آزمایشهای دانه -منظور تعیین خصوصیات فیزیكی صورت گرفت. همچنین به 55

 کنیم.ها اطمینان حاصل  تا از کارایی خاکشویی بر روی نمونه هها انجام شد بر روی نمونه pH رطوبت و 

 با یكی از ترکیبات آرسنیک  kg  2به وزن  ای از خاک غیر آلوده نمونه ، ppm 233آلوده به آرسنیک با غلظت  برای تهیه خاک

آب اضافه گردید. سپس مخلوط به  ml 253مخلوط  گردید. همچنین برای سهولت عمل اختالط آالینده و خاک به این لودهآ

های خاک پخش شود.  قسمت صورت یكنواخت در تمام هم زده شد تا آالینده به اسپاتول شیشه ای سطدقیقه تو 53مدت 

 C45˚دمای ای درب دار منتقل گردید و داخل یخچال با به درون یک ظرف شیشه آلوده، مخلوط پس از یكنواخت شدن خاک

 .های موردنظر قرار گرفت انجام آزمایش برای

 ی محلول:شوینده ها و آماده ساز -1-2

  سیدها، او یا خارج از محل، میتوان از مواد گوناگونی مانند   همانطور که گفته شد، برای شستشوی خاک در محل    

 با جرم EDTAهای آنیونی، غیر یونی و کاتیونی استفاده نمود. در این مطالعه،از آب به ِعنوان یک ماده خنثی، سورفكتانت

  و شوینده ترکیبی حاوی 1/3با غلظت % SDS نام  به یک سورفكتانت وmol/lit 1/3و غلظت  g/mol 26/282 مولكولی 

EDTA انتقال و حذف فلزات سنگین  عنوان یكی از مؤثرترین عوامل ازنظر ظاهر شبیه به پنجه یا چنگال است.. این شوینده به

تحریک کمتر در  با اسیدهای قوی، ایجاد در مقایسه  EDTAهای مانند  از حالل ترین امتیاز استفاده شده است. اصلیه شناخت

تبادل و شستشوی فلزات کاتیونی است. همچنین قابلیت پاالیش  ساختار خاک است. این شوینده دارای خاصیت قوی در

دارند و استفاده از آنها اجازه  با فلزات را قابلیت ایجاد ترکیبات پایدار EDTAوسیعی از انواع خاک را دارد. ترکیبات  محدوده

میزبان،  های کشش سطحی بین آالینده و دانه اهشها نیز، با ک نماید.سورفكتانت میسر می آلوده را استخراج فلزات از خاک

انرژی  های بزرگتر و با دوقطبی خود، با جانشین نمودن مولكول ها به علت خاصیت نمایند. این مولكول آنها را از هم جدا می

 آبگریز سر آب،-سورفكتانت به مخلوط خاک دهند. با افزودن ها،انرژی آزاد سیستم را کاهش می در فصل مشترک بیشتر

ها، با کشیدن  آالینده نفوذ کرده و سرهای آبدوست آن صورت زنجیره طوالنی است، به درون های سورفكتانت که به مولكول

، در این تحقیق EDTAجه به جرم مولكولی شوینده با تو  .های خاک میگردد بب جدا شدن آن از دانهسآب،  آالینده به سمت

 در یک لیتر آب حل شد. همچنین برای تهیه محلول  EDTAپودر  g 2/28، مقدار  mol/lit 1/3این محلول با غلظت برای تهیه

SDS با غلظت mol/lit 1/3نیز از مخلوط دو محلول ، مقدار یک گرم از آن در یک لیتر آب حل شد. شوینده ترکیبیEDTA) 

+SDS)های ذکرشده در باال و به نسبت مساوی تهیه شد با غلظت. 

 

 : آزمایش شستشوی خاک -1-3

از نمونه  g23 به جرم نمونه  بیست و دو شوینده مذکور در ابتدا برای بررسی کارایی حذف آرسنیک از محیط خاک توسط چهار

ها برای تعیین غلظت  گیرد نمونه بر روی آنها صورت آرسنیک برداشته شده و بدون آنكه عمل خاکشویی  آلوده شده به خاک

عنوان غلظت متوسط آرسنیک خاک  تحلیل قرار گرفتند. میانگین نتایج حاصل به آرسنیک توسط دستگاه جذب اتمی مورد 

آنها تحت تهیه گردید که یكی از  g 15استفاده در این تحقیق دو نمونه به وزن  در ادامه برای هر شوینده مورد .منظور گردید

و  ریخته شدند  ml 533های تمیز درب دار  ها درون ظرف قرار گرفتند. هر یک از این نمونه C˚ 45و دیگری   C˚ 25دمای 

ml 233 ها اضافه گردید. ظرفها برای اختالط نمونه و محلول شوینده  از محلول شوینده موردنظر با غلظت معین، به این ظرف

بر روی آنها انجام گرفت. پس از گذشت این مدت و به اتمام  ساعت  4و عمل شستشو به مدت بر روی لرزاننده قرار گرفتند 
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ها توسط دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. برای  در نمونه رسیدن فرایند شستشوی خاک، غلظت آالینده آرسنیک موجود 

و  233این نمونه پس از شستشو از الک شماره بنابر .ها توسط دستگاه جذب اتمی، از نمونه مایع استفاده میگردد تحلیل نمونه

 آماده شد.کاغذ صافی عبور داده شد و مایع خروجی برای تحلیل 

 نتایج و بحث -2

 خصوصیات خاک مصرفی:  -2-1

پراکندگی و توزیع کامل شوینده در محدوده  با رطوبت پایین وجود ذرات ریزدانه خاک به مقدار زیاد مانع از در خاکهایی   

محیط خاک تجمع آالیندهها بیشتر در  گردد. در ها در این فرایند می سبب افزایش میزان مصرف شوینده گردد و می آلودگی

دانه خاک  در آنها از ذرات درشت طی فرایند شستشوی خاک ذرات ریزدانه به همراه آالینده موجود.قسمت ذرات ریزدانه است

دفع و یا آلودگی از این ذرات با انجام فرایند تصفیه  آلوده ذرات ریزدانه خاکخصوصیات این فرایند  گردند و با توجه به جدا می

 صرفه نیست. این فرایند در خاک به  63از  % های حاوی ریزدانه بیش بنابراین فرایند خاکشویی برای خاک .گردد یمحذف 

 موردبررسی به ترتیب ه موجود در خاکدر این مطالعه میزان شن و ماس  .مناسب است  43تا % ای با حداقل ماسه  ماسه های

از  داشت که نشان (4/4)نزدیک به خنثی  pH شده  نمونه خاک تهیه.  شدتعیین  86/4آن%  و ریزدانه  67/64و%  87/63 %

 .خاکشویی و مناسب بودن خاک موردمطالعه در این تحقیق است عدم وجود اختالل ناشی از محیط اسیدی یا قلیایی در فرایند

 :(غلظت مبنا)غلظت اولیه آرسنیک موجود در خاک   -2-2

آلوده جدا و  صورت تصادفی از خاک نمونه به سهتأثیر دما،  در این تحقیق برای بررسی کارایی حذف توسط شویندهها و تحت 

ی روی آنها صورت پذیرفت. با توجه به غلظتها آنكه تحت خاکشویی قرار گیرند تحلیل توسط دستگاه جذب اتمی بر بدون

 .منظور گردید ppm 17/7آرسنیک در خاک  ابتداییغلظت  میانگینطی آزمایش نمونه ، در سه شده برای  تعیین

 :ذف آرسنیک توسط شوینده ها و بررسی اثر دماح  -2-3

 4های آلوده به آرسنیک به مدت  ، به همراه نمونه خاکml 233 برای انجام فرایند خاکشویی، محلولهای شوینده به حجم  

 کارایی روش خاکشویی توسط هر یک از محلول مورد شستشو قرار گرفتند. اثر دما نیز در این فرایند بررسی گردید و اعتس

 .است شده ارائه 1موردمطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در جدول  C 45˚و دمای C 25˚دمای های شوینده در

ترین شوینده با  عنوان ساده آزمایشگاه شوینده آب به اد در دمای طبیعیآمده از فرایند خاکشویی نشان د دست نتایج به

حذف را در بین چهار شوینده دارا  بیشترین کارایی 45/47با % EDTAشوینده ترکیبی شامل سورفكتانت و  کمترین و %72/23

 باشند.  می

و شوینده ترکیبی به   SDS ،EDTAشویندههای آب،  کارایی حذف  C   45˚همچنین با افزایش دمای محیط آزمایش به 

اکشویی با خکارایی حذف آرسنیک در  به دست آمد. این نتایج افزایش میزان  56/82و % 26/51،%82/61،%28/22ترتیب %

 .افزایش دما را نشان داد
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 :نتیجه گیری -3

 مناسب و  % 43تا  حداقل ماسه  ای با های ماسه خاکشویی، خاک شده در قسمت نتایج و بحث، برای فرایند طبق مطالب گفته

شرایط ،خاک   pH با توجه به میزان رطوبت و خنثی بودنمناسب است. خاک برای انجام فرایند خاکشویی وباشند  صرفه میبه 

 و این موارد نشان می دهد این خاک مناسب می باشد. وجود ندارد اسیدی و قلیایی برای ایجاد اختالل در فرایند خاکشویی

 

 دما لها و عام ها توسط شوینده از حذف آرسنیک در نمونه لنتایج حاص :1دول ج

 دما شوینده

C˚)) 

مقدار آرسنیک 

 باقیمانده در خاک

ppm)) 

مقدار آرسنیک 

 اکخشده از  حذف

(ppm) 

درصد 

 (%) حذف

 25 آب

45 

82/47 

26/46 

64/21 

86/22 

72/23 

28/22 

EDTA 25 

45 

18/64 

45/66 

22/67 

56/53 

58/64 

26/51 

SDS 25 

45 

12/56 

34/52 

82/27 

26/63 

42/27 

22/61 

EDTA + SDS 25 

45 

22/21 

62/22 

62/44 

56/81 

45/47 

56/82 

 

 های گفته شده وبا غلظت SDS و  EDTAترین شوینده، عنوان ساده در این تحقیق از شوینده آب به

های فوق  تفاده شد. خاکشویی توسط شویندهحالت مجزا اس با غلظت مشابه در SDS)و  EDTA مخلوطی از)شوینده ترکیبی 

ساعت در دمای طبیعی صورت  4 به مدت آالینده ppm 17/7آلوده شده به آرسنیک میانگین غلظت  روی نمونه خاک بر

 های مذکور در ها در فرایند خاکشویی، آزمایش توسط شوینده شوینده فت. همچنین برای بررسی اثر عامل دما بر کاراییگر

     + SDS ترکیبی و شوینده SDS، EDTAآب،  )های نتایج نشان داد شوینده .نیز موردبررسی قرار گرفت  C   45˚دمای 

EDTA  )در دمای ˚C45 56/82و % 26/51،%82/61،%28/22آرسنیک % ی بازدهی حذفابه ترتیب دار نسبت به غلظت مبنا  

به نسبت مساوی، بیشترین کارایی حذف  EDTA ت و عاملباشند. با توجه به مطالب فوق شوینده ترکیبی شامل سورفكتان می

نتایج .حذف آرسنیک تلقی گردد دیگر دارد و میتواند بهترین گزینه انتخابی در روش خاکشویی برای را نسبت به سه شوینده

 .فوق حاکی از افزایش کارایی روش خاکشویی با افزایش دما است
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