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  هاي آلوده به تركيبات نفتي  بررسي روش خاكشويي در پاكسازي خاك
  

  3، حامد طائي2پور ، سعيد گيتي1كار خديجه نارنج
  دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران
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  چكيده

دن مواد شيميايي و خطرناك از دغدغه هايي است كه محيط زيست، انسان آلودگي خاك به تركيبات نفتي به دليل دارا بو
و ساير موجودات زنده را با مشكل مواجه نموده است و يافتن روش هاي مقابله بـا آن از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت.      

ن ايـن روش هـا   امروزه روش هاي زيادي براي رفع آلودگي در خاك ابداع و ارائه شده است كـه يكـي از پـر اهميـت تـري     
هـاي فيزيكي/شـيميايي    خاكشويي است.  خاكشويي روشي بسيار ساده و مشخصـي اسـت كـه در آن بـا اسـتفاده از روش     

هـاي   قابـل اجراسـت. محلـول   و خارج از محل ي كلي در محل  نمايند. اين روش به دو شيوه ها را از خاك خارج مي آالينده
گردنـد. اسـتفاده از ايـن     هـا از خـاك در روش خاكشـويي اسـتفاده مـي      يندهمختلفي با يا بدون افزودني براي استخراج آال

سازها،  ساز، صابون ليت توانند شامل تركيبات كي ها مي گردند. اين افزودني ها سبب بهبود بازدهي وكاهش زمان مي افزودني
انت،  از طريـق دو مكانيسـم   ها باشند. عملكرد خاكشويي بهبود يافتـه بـا سـورفكت    حالل هاي آلي يا معدني و سورفكتانت

دهد و مكانيسم دوم (انحالل) در  باشد. مكانيسم نخست (ورقه شدن خاك) در غلظتي زير غلظت بحراني ميسل رخ مي مي
 خاكشـويي كـاربرد در فرآينـد   جهـت  سورفكتانت مناسب در انتخاب ي قابل توجه معيارهادهد.  غلظتي باالتر از آن رخ مي

ورفكتانت به سطح خاك، قدرت حالليت باال، توليد كـف و كـدورت كـم، عـدم تـه نشـيني و       عبارتند از كم بودن جذب س
ي تهيه و در دسترس بودن و تجاري توان به كم بودن هزينهسازگاري با محيط زيست. از ديگر عوامل مؤثر بر انتخاب، مي

  شدن آنها اشاره نمود. 

  

  ، سورفكتانت، غلظت بحراني ميسل، خاك آلوده.حل، خاكشويي خارج از مخاكشويي درمحلواژه هاي كليدي: 

  

  

  

                                                            
  .ست دانشگاه تهرانيط زيست، دانشكده محيط زيدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مح . ١
   .ست، دانشگاه تهرانيط زيار دانشكده محي. دانش 2
  .ني. دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده عمران، دانشگاه آزاد قزو 3
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  مقدمه -1
ي نفـت خـام كـه در    ها است. تركيبات عمده تشكيل دهندهاي از تركيبات گوناگون هيدروكربننفت خام مخلوط پيچيده

هاي سـطحي  در آبگيرند، با نفوذ در خاك و حل شدن  ها قرار ميها و آسفالتينها، رزينچهار گروه تركيبات اشباع، آروماتيك
، اثـرات  4زايـي  علت سـميت، پتانسـيل جهـش   بهآورند. اين تركيبات اي به وجود مي محيطي عمده و زيرزميني، مشكالت زيست

شـود كـه بـه     همگاني و نيز علمي و كنترلـي محسـوب مـي    ي غذايي، يك مسأله ي بالقوه و توانايي ورود به چرخه 5زايي سرطان
يا الـزام بـه پاكسـازي     منديامروزه با افزايش عالقه .]1[است  گرديده بدل  مختلف پاكسازي هاياي براي تحول در روش انگيزه
ها به  بسياري از اين فناوري هاي آلوده به تركيبات نفتي ارائه شده است.ي خاكهاي متعددي براي تصفيه محيطي، روشزيست

تـوان  طور كلـي مـي  شوند. بهلوده ، ابداعي و نو محسوب ميهاي آدليل كاربردهاي محدودشان در مقياس واقعي، در مورد خاك
ذكر است كه ممكـن اسـت در يـك محـل آلـوده، از        بندي نمود. الزم بههاي پاكسازي خاك آلوده را به صورت زير دستهروش

اي موجود براي حذف هي تصويري كلي از تعدد روشبندي زير، تنها به ارائه ها استفاده شود. لذا تقسيماي از اين روشمجموعه
  پردازد.   هاي خاك، اعم از آلي و غير آلي ميآالينده

 برداري، دفن كردن، پوشش دادن، جداسازي نفت و آب، هاي فيزيكي: شستشوي خاك، حفاري و خاكروش
 دفن توسط هوا، جذب كربني، جاري كردن و راندن خاك آلوده، رفع آلودگي خاك با روش الكتريكي (الكتروكنتيك)،

ي سطحي، كنندهي بخارها از خاك تحت خأل، استخراج با مواد فعالها بر اساس اندازه ذرات، تخليهجداسازي آالينده
 استخراج توسط سياالت فوق بحراني.

 هاي شيميايي: اكسيداسيون شيميايي، استفاده از تشعشع، رسوب دادن، تبادل يوني، خنثي كردن، احيا روش
 ي ماوراء بنفش.فاده از اشعهكردن، اكسيداسيون با است

 شده هاي تخريب حرارتي: احتراق كاتاليزوري، بستر سيالروش(Fluidized Bed) ،ي دوار، سوزاندن، دفن كوره
  .(Thermal Desorption)حرارتي 
 اي فشاني)، شيشه هاي تثبيت خاك: جامد سازي سيماني، جامد سازي پوزوالني (سيمان با خاكستر آتشروش
 ايدارسازي ترموپالستيك.كردن، پ

 هاي زيستي (بيولوژيكي): كشت زمين روش(Land Farming) ، ي زيستي، فيلتر زيستي،  رأكتور زيستي، تهويه
 پااليي، افزايش ستون ميكروبي، تحريك ستون ميكروبي.گياه، (Composting)كمپوست كردن 

برند، درحاليكه برخي ديگر ها را از بين مياليي) آاليندهسازي، سوزاندن و گياه پاسالم ها (نظير زيستبعضي از اين روش
سازند. در مطالعه حاضر، به تشريح ها را بدون آنكه از نظر شيميايي اصالح كنند، از خاك جدا ميمانند خاكشويي، آالينده

  فرآيند خاكشويي پرداخته شده است.

   

  خاكشويي -2
اسـتخراج و  از روش هاي فيزيكي و شيميايي جهـت  كه با استفاده  خاكشويي يك فرآيند مبتني بر آب و خاك مي باشد،

جداسازي آلودگي هاي آلي، غيرآلي و راديو اكتيو از خاك استفاده مي شود. بـه بيـان ديگـر، خاكشـويي يـك روش تجـاري و       
بات ) مي باشد كه جهت تصفيه خـاك هـاي حفـاري شـده و رسـو     1982صنعتي مناسب و در عين حال نسبتا جديد (از سال 

 مـواد  بـه  آلـوده  خاك هـاي  كه داده نشان مطالعات .]2[اليروبي شده آلوده به آالينده هاي خطرناك وسمي، استفاده مي شود

 روش كمـك  بـه  مـوثري  بصـورت  مي تواننـد  سوخت، زيرزميني مخازن اطراف در موجود نفتي زائدات و روغن نفت، سوختي،

 خاكهـاي  ،SITE (Superfund Innovation Technology Evaluation) براساس گزارشات پروژه هـاي  شوند. تصفيه خاكشويي

                                                            
٤ Mutagenic 
٥ Carcinogenic 
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 .باشـند  داشـته  شستشـو  محلـول  و خاكشـويي  روش با تصفيه درصد در 98تا  90مي توانند راندماني بين  مواد نفتي به آلوده
 آب بـا  شـويي درخاك درصـد  99تـا   90بـين   رانـدماني  مـي تواننـد   )VOCs(فـرار   آلي تركيبات به آلوده خاك هاي همچنين

در ادامه شرح  .ي كلي قابل اجراست: روش درجا و روش خارج از محل خاكشويي به دو شيوه .]2[باشند داشته ساده شستشوي
  هاي اين دو روش در عمليات اجرايي بيشتر روشن شود. شود تا تفاوت مختصري داده مي

  )Soil washing( خاكشويي خارج از محل -2-1

تر  ي خاك با سايش از ذرات درشت شد كه طي آن، ذرات ريزدانه ندي مبتني بر آب اطالق ميسابقاً خاكشويي به فرآي
استوار است. به علت بيشتر بودن سطح  "سطح مخصوص"شويند. كاربرد اين روش بر اصل  جدا شده و در نتيجه آنها را مي

ها تشكيل  قسمت كمي از خاك را ريزدانه ها، حتي چنانچه ها و همچنين توانايي آنها براي جذب آالينده مخصوص ريزدانه
ها را حذف نمود. در اين روش به طور كلي،  دهند، با شستشوي آنها و جداسازي آنها از خاك، مي توان درصد زيادي از آالينده

شود.  يي خاك وارد يك درام شوينده م ها، باقيمانده تر و نخاله هاي بزرگ پس از غربال نمودن ابتدايي خاك و جداسازي دانه
ها را با خاك آلوده  ه اين درام كه محتوي آب و گاهي مواد شوينده است، با ايجاد حركات چرخشي، امكان تماس آب و شويند

نشيني ساده، آب از خاك پاك شده جدا شده، يا به واحد  ي ته آورد. پس از شسته شدن خاك، با ايجاد يك حوضچه فراهم مي
]. در 3شود [ گيرد و خاك پاك شده، به محل برگردانده مي ي مجدد قرار مي مورد استفاده گردد يا ي پساب فرستاده مي تصفيه

توان دو بخش مختلف خاكشويي را مشاهده نمود:  ) اجراي اين روش نمايش داده شده است. در اين شكل مي1شكل شماره (
  ]. 4)استخراج شيميايي [2)جداسازي فيزيكي؛ 1
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C le a n  S o il

P ro c e s s

  
  ]3شويي [ ): روند كلي خاك1( شماره شكل

گريزي  ها مانند اندازه، چگالي، خواص مغناطيسي و آب در جدايش فيزيكي با استفاده از خواص فيزيكي متفاوت دانه
نمايد. استخراج شيميايي، به  هاست، از مابقي خاك جدا مي سطحي، حجم كوچكتري از خاك را كه حاوي حجم بيشتر آالينده

ها را كاهش  ها در فاز مايع و استخراج آن، غلظت آالينده شود كه با حل نمودن آالينده هايي اطالق مي ي فناوري مجموعه
  ].4ها هم استفاده شود [ حالل ها يا كمك اي مانند اسيدها، شوينده دهد. در اين بخش ممكن است از مواد بهبود دهنده مي

و روش كار بسيار متنوع هستند اما به طور كلي روند خاكشويي با  هاي خاكشويي از لحاظ تعداد، نوع هر چند سيستم
ها از بقيه خاك جدا  شود. اين مرحله كه در آن ريزدانه غربال نمودن خاك بر روي يك سرند و جداسازي ماسه و شن آغاز مي

) مراحل اجراي روش 2ل شماره (]. شك5دهد[ شوند، حجم آب مصرفي و حجم خاكي را كه بايد مديريت شود را كاهش مي مي
   شويي را نشان مي دهد.خاك
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  شوييمراحل اجراي روش خاك: )2شكل شماره (

در حال حاضر بكارگيري مكانيزم خاكشويي خارج از محل جزء بهترين راهكارهاي اصالح و احياي خاك هاي آلوده بشمار 
برگزار گرديد، جهت آماده سازي سايتي كه در در ماه جوالي و در لندن اخيراًكه  2012مي رود. در بازي هاي المپيك سال 

خاك هاي  90انجام گرفت و استفاده مجدد از % )EIA(قرار گرفته بود اقدامات ارزيابي زيست محيطي  Lower Leaدره ي 
حفاري شده در سياست هاي برنامه ريزي مورد توجه مسئولين قرار گرفت. در اين راستا استفاده از تكنيك خاكشويي در كنار 
روش هاي ديگر همچون پاكسازي بيولوژيكي و تثبيت شيميايي و ژئوتكنيكي جهت احياء و تصفيه آالينده هاي آلي (همچون 

تلف بنا نهاده شد (شكل هيدروكربن هاي نفتي) و آالينده هاي غيرآلي بهره جسته شد. تجهيزات خاكشويي در پنج منطقه مخ
مترمكعب خاك، احيا و  3/2انجام گرفت ميزان  Bam Nuttallو  Morrison ). در اين پروژه كه توسط شركت هاي)3شماره (

  .]6[مورد استفاده مجدد قرار گرفت

  
  2012در بازي هاي المپيك لندن سال  Lower Lea): يكي از مناطق تحت پاكسازي به روش خاكشويي در دره 3شكل شماره (

 يك خاكشويي اول، درديدگاه .دارد وجود محل از خارج خاكشويي فرآيند به نسبت مهم و اصلي ديدگاه دو كلي بطور

 محيط به بازگشت قابل و پاكيزه خاك آن و حاصل مي باشد آلوده خاكهاي تصفيه جهت كامل و مستقل اقتصادي، روش

 (بخش خاك از خاصي بخش در آالينده ها نمودن متمركز خاكشويي از هدف دوم، ديدگاه در. مي باشد آلوده فاضالب بعالوه

ريزدانه  به بخش شدن جذب و چسبيدن به تمايل آالينده ها كه است استوار اساس براين ديدگاه اين مي باشد.) يزدانه خاكر
 پيش روش يك بعنوان خاكشويي حالت اين در .دارند گياهان) خاشاك و خار و (برگ خاك در موجود آلي مواد رس) و و (الي

 كاهش اين دارد. روشها ساير با نهايي تصفيه به نياز و شود بكارگرفته دشو تصفيه بايد كه خاكي حجم كاهش جهت تصفيه

 ريزدانه و محيط به بازگشت قابل و پاكيزه دانه درشت آن ماحصل و شد خواهد تصفيه شده تمام كل هزينه كاهش باعث حجم

 كند مشكل ايجاد نبايد خروجي بفاضال ديدگاه، هردو . در]2[مي باشد آلوده خاكشويي فاضالب و شده تغليظ آلودگي با آلوده

 زماني بيشتر شوينده ها و شسشتشو آب اصالح كننده هاي .داد صورت آن روي واقتصادي مناسب تصفيه و الزم تدابير بايد و
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 خاك آلوده حجم كاهش قصد تنها زمانيكه فقط و شود استفاده آالينده ها كامل حذف جهت خاكشويي مي شوند كه استفاده

  .]7و2[مي شود استفاده تنهايي به الباًغ باشد، مدنظر

  )Soil flushing( خاكشويي درمحل -2-2

شود، با استفاده از تزريق يك محلول آبي به  اين روش نوين كه براي پاكسازي خاك و آب زيرزميني آلوده استفاده مي
ي  و مي تواند به درون محدوده گيرد هاي عمودي صورت مي ي چاهك پذيرد. اين تزريق به وسيله درون خاك آلوده انجام مي

ي آلوده گذشته و  ي خاك اشباع تزريق گردد. اين محلول از درون محدوده خاك غير اشباع (باالي سطح ايستابي) و يا محدوده
تزريق، -گردد. جريان خروجي در پائين دست محل آلوده مجدداً استخراج گشته و براي دفع يا باز وارد جريان آب زيرزميني مي

ها و يا آب زيرزميني تصفيه شده باشد. اين  حالل ها، كمك تواند شامل سورفكتانت ]. محلول تزريقي مي8گردد [ ه ميتصفي
قديمي با بهبود تحرك   Pump and Treatهاي  هدف اين روش، بهسازي روش ) قابل مشاهده است.4فرآيند در شكل شماره (

پاكسازي است. اين روش براي پاكسازي مواد شيميايي با محلوليت كم، مانند ها و در نتيجه تسريع فرآيند  يا محلوليت آالينده
ها در خاك باقي مانده و به آهستگي به درون آب زيرزميني  توانند براي دهه كه مي DNAPL٦سياالت با فاز غير آبي چگال 

تر  تر و پربازده ويي در محل راهي سريعها در مبدأ، خاكش كنند ابداع گشته است. با افزايش محلوليت يا تحرك آالينده نفوذ مي
  ].8گذارد[ براي پاكسازي خاك و آب زيرزميني آلوده پيش رو مي

  
  ]Soil Flushing(]9(شويي در محل  خاك ):4شكل شماره (

اطالعات كمي در رابطه با پروژه هاي عملي كه از روش خاكشويي در محل جهت پاكسازي خاك استفاده شده باشد، در 
هايي جهت ورود مواد چاهكباشد، ولي اساس كار به اين نحو است كه  بعد از به دست آوردن اطالعات مذكور دسترس مي 

حفاري مي گردد و با توجه به نفوذ پذيري خاك، با استفاده از نيروي ثقل و يا اينكه توسط پمپ مواد شوينده به  شوينده،
واد حاصل از تصفيه يا از طريق پمپاژ و يا از طريق ورود به آب درون خاك وارد مي شود. بسته به موقعيت انجام پروژه م

زيرزميني و سپس جمع آوري آب زير زميني، خارج گرديده و مورد تصفيه قرار مي گيرد. به طور كلي خاك هاي با نفوذپذيري 
به درون خاك راه يابد. در باال داراي شرايط ايده آل جهت انجام خاكشويي مي باشند، زيرا واحدهاي شوينده زيادي مي تواند 

مواردي كه آالينده به علت ساختار خاك به صورت اليه اي گسترش يافته است، به علت كمبود مدت زمان الزم جهت تماس 
بين شوينده و آالينده انجام عمل پاكسازي سخت مي باشد. در نواحي داراي شكستگي انجام عمل شستشو بسيار سخت مي 

   .]2[ه راحتي از درزها خارج مي گرددباشد زيرا مواد شوينده ب

                                                            
٦ Dense Non-aqueous Phase Liquid  
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  هاي مورد استفاده در خاكشويي افزودني - 3
جا  گردند. از آن ها از خاك در روش خاكشويي استفاده مي هاي مختلفي با يا بدون افزودني براي استخراج آالينده محلول

ها براي بهبود بازدهي استفاده  افزودنيشود، از  كننده بازدهي حذف محسوب مي ترين عامل تعيين كه محلوليت در آب اصلي
ها، اسيدهاي آلي و  توانند شامل سورفكتانت ها مي گردند. اين افزودني ها سبب كاهش زمان مي شود. استفاده از اين افزودني مي

 هاي محلول در آب مانند متانول، غير آلي، هيدروكسيد سديم (كه توانايي حل نمودن محتوي آلي خاك را دارد)، حالل
ساز يا تركيبات  و اسيدهاي همراه با عوامل كمپلكس EDTAساز مانند  هاي كمپلكس سازها، عامل ساز، صابون ليت تركيبات كي

خاك، ظرفيت تبادل  pHهاي مورد استفاده، به عوامل متعددي از جمله ساختار خاك،  ]. افزودني10اكسنده/كاهنده باشد[
ستفاده، زمان، هزينه و غيره وابسته است. در ادامه توضيحاتي در مورد برخي از اين ، نوع آالينده، حجم مورد ا)CEC(كاتيوني 

  مواد افزودني داده شده است.

  )Chelating Agents( ليت ساز تركيبات كي -3-1

-هاي معدني واكنشگيرند. يون هايي هستند كه با مواد معدني موجود در آب واكنش داده و سختي آن را ميها يونليتكي

. در نتيجه استفاده از اين ]11[شوند ها ميهاي آب شده و مانع از جذب شدن آالينده جذب مولكول و ...) Ca،Mg  ،Fe(ذير پ
   هاي موجود و بازدهي روش خواهد شد. تركيبات سبب كاهش يون

  )Saponifier(صابون سازها  -3-2

يل صابون از تركيب چربي يا روغن با سود يا آهك سازي كه از ديرباز توسط بشر شناخته شده است، تشكفرآيند صابون
هاي آلي  هاي آلوده به مواد نفتي يا روغنتوان نتيجه گرفت كه استفاده از اين واكنش براي پاكسازي خاكاست. بنابراين مي

  ي توليد شده، مورد سؤال است.هاي فسفاتهمفيد است. هرچند استفاده از اين روش به علت آلودگي

  هاي آلي يا معدني حالل -3-3

كنند. اين امر سبب افزايش بازدهي خاكشويي ها را از خاك جدا مي ها شده و آنها سبب حل و معلق شدن آاليندهحالل
ها سميت شود. اما بايد توجه داشت كه خود حالل تأثير نامطلوبي بر روي سطح آلوده نگذارد. اما در حالت كلي حاللمي

  ترند.ها گرانبرند، به تصفيه ثانويه نيازمندند و از شوينده هاي مفيد خاك را از بين ميگانيسمزيادي دارند، ميكروار
  

  ها ها يا سورفكتانت شوينده -3-4

توسط آنتارا  1950اي متشكل از چند بخش است تا گوياي خواص آن باشد. اين واژه در سال كلمه 7سورفكتانت
)Antara( گريز تشكيل شده و  است كه از دو سر آب دوست و آب "عامل فعال سطحي"يك . يك سورفكتانت، ]12[ارائه شد

هاي سورفكتانت عالوه بر طبيعت دو قطبي خود، داراي  نمايش داده شده است. مولكول  شماره شكلنماي كلي آن در 
  ].13اشند[ب ي وينيلي قابل پليمر شدن مي پيوندهاي دوگانه

  
                                                            

)ENTing agACTace SURF( Surfactant ٧  
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  ]13ها [ ): شكل كلي سورفكتانت5( شماره شكل

ها به نمايند. اين مولكول ها را از هم جدا مي هاي ميزبان، آن ها، با كاستن از كشش سطحي بين آالينده و دانهسورفكتانت
ها يشتر در فصل مشتركتر و با انرژي بهاي بزرگ علت طبيعت دو قطبي خود، انرژي آزاد سيستم را با جانشين نمودن مولكول

ها به حل شدن در آب كم است و گريز هستند. از اين رو، تمايل آنها داراي طبيعتي آب. هيدروكربن]10[دهند كاهش مي
هاست. با افزودن سورفكتانت به مخلوط  اين امر، علت اصلي راندمان پائين فرآيند خاكشويي مبتني بر آب براي اين آالينده

دوست هاي سورفكتانت، به درون آالينده نفوذ كرده و سرهاي آبگريز مولكولهاي آب، دم)6كل شماره (شآب، همانند -خاك
  گردد.هاي خاك مي ها، با كشيدن آالينده به سمت آب، سبب جدا شدن آن از دانهآن

  
  ]10ها در محلول آبي [ ي عملكرد سورفكتانت نحوه ):6شكل شماره (

ها ساختار كروي يا ها به صورت مونومر موجودند. با افزايش غلظت، اين مولكول، مولكولدر ابتداي افزودن سورفكتانت
گردد. كمترين غلظتي را كه در آن هاي سطحي و بين سطحي ميگيرند. اين پديده سبب كاهش كششاي به خود مياليه

) رفتار سورفكتانت را در اين 7شماره ( . شكل]10[نامندمي 8گيرند، غلظت بحراني ميسل ها حالت تجمعي به خود مي مولكول
  غلظت نشان مي دهد. 

  
  ]10ها در اطراف غلظت بحراني ميسل [ ): رفتار سورفكتانت7( شماره شكل

و غير  11، يون دو قطبي10، آنيوني9دوست، به چهار گروه كاتيوني هاي مصنوعي با توجه به طبيعت گروه آب سورفكتانت
هاي آنيوني)، آمونيوم  اكثراً از يك گروه سولفاته، سولفوناته يا كربوكسيالت (در سورفكتانت گردند. اين گروه تقسيم مي 12يوني

هاي غير يوني) تشكيل شده  پپتيد (در سورفكتانت اتيلن، ساكروز يا پلي اكسي هاي كاتيوني) و پلي چهاروجهي (در سورفكتانت
تشكيل شده است  ها ها و الكل فنول ها، آلكيل بنزن ها، آلكيل لفينها، او گريز سورفكتانت عموماً از پارارفين ي آب است. زنجيره

]14.[   

-گردند، بيوسورفكتانت مي ها و غيره تهيه مي ها، باكتري ياخته هاي طبيعي را كه به صورت بيولوژيكي از تكسورفكتانت

، مغذي بودن pHها وابسته به  رست آنشوند. كاركرد دها به عنوان تركيبات جانبي متابوليكي توليد مي نامند. بيوسورفكتانت

                                                            
8 Critical Micelle Concentration (CMC) 
٩ Cationic 
١٠ Anionic 
١١ Zwitterionic 
١٢ Non-ionic 
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هاي  ي سورفكتانت توانند همزمان با داشتن مزاياي بسيار به اندازهها مي محيط، جنس محيط و دماي مورد استفاده است. آن
  .]7[ندمصنوعي بازدهي داشته باش

  

  ها خاكشويي بهبود يافته با سورفكتانت -4

در 13تواند از طريق دو مكانيسم باشد. مكانيسم نخست، ورقه شدن خاك ميعملكرد خاكشويي بهبود يافته با سورفكتانت، 
در مكانيسم نخست،  دهد. رخ مي CMCكه در غلظتي باالتر از  14دهد و مكانيسم دوم، انحالل رخ مي CMCغلظتي زير 

ا در سطح فصل دهد. در گام اول مونومره مونومرهاي سورفكتانت، مسئول فرآيند ورقه شدن هستند كه در دو گام رخ مي
هاي  دهند. مولكول ي تماس بين خاك و آالينده را افزايش مي آب تجمع يافته و زاويه-آالينده و خاك- مشترك خاك

هاي خاك ايجاد  اي بين سر مولكول سورفكتانت و دانه اند، نيروي دافعه سورفكتانتي كه  بر روي سطح آالينده نشست كرده
هاي همرفت با ايجاد  بخشند. در گام دوم، جريانهاي خاك را بهبود مي ده از دانهنموده و به همين دليل، جدايش آالين

هوادهي و فرسايش، انرژي الزم را براي ايجاد سطح مخصوص  اضافي در فاز نفتي توليد كرده و از اين راه جداسازي نفت از 
هاي سورفكتانت،  گريز ميسل ي آب در هستهمكانيسم دوم، انحالل است. در اين روش شركت آالينده  سازند. خاك را ممكن مي

هاي سورفكتانت در محلول، انحالل افزايش  گردد. همزمان با افزايش ميسل هاي خاك مي سبب كنده شدن آن از سطح دانه
  ].15براي رخ دادن اين حالت الزامي است [ CMCيابد. به همين دليل وجود غلظت باالي  مي

  

  انتخاب سورفكتانت - 5
شويي در محل و ها در خاك به عنوان پركاربردترينهاي آنيوني، كاتيوني و غير يوني  ها سورفكتانت م افزودنياز ميان تما

بازدهي، هزينه، شامل ترين عواملي كه بايد در انتخاب سورفكتانت در نظر گرفته شود،  اند. مهم خارج از محل معرفي شده
، . همانطور كه گفته شدمي باشند  يواني و گياهي و قابليت بازيافتضوابط قانوني، قابليت زيست پااليش، سميت انساني، ح

سورفكتانت در انتخاب ي قابل توجه معيارهاتوان ميهاي متفاوتي دارند. ، خواص و ويژگيبنديها بر اساس نوع و طبقهشوينده
  ، به شرح زير در نظر گرفت.خاكشويييند كاربرد در فرآجهت مناسب را 

  سورفكتانت به سطح خاك كم بودن جذب -1- 5

-در يك فرايند پاكسازي بهبود يافته با سورفكتانت، جذب سورفكتانت بر سطح خاك، به عنوان يك عامل مهم تلقي مي

يابد، چرا كه مقدار سورفكتانت شود، كاهش مي كه مقدار قابل توجهي از آن جذب خاك ميگردد. كارآيي سورفكتانت، زماني
گردد. كار گرفته شده، كاسته ميها، كاهش يافته و از تحرك آن در داخل محيطي كه بهيندهدر دسترس براي حالليت آال

گريزي خاك را افزايش داده و در نتيجه، مواد آلي حل شده كه از خاك آلوده عالوه بر اين جذب سورفكتانت، خاصيت آب
ها بر خاك، از اهميت هر يك از انواع سورفكتانتي فرآيند جذب شوند. لذا مطالعهاند، مجدداً جذب سطح خاك ميخارج شده

توان گفت كه هاي آبي خنثي، داراي بار منفي بوده و در نتيجه، مياي برخوردار است. اغلب سطوح معدني، در محيطويژه
فرآيند شوند و لذا در خاك ميهاي كاتيوني، به مقدار كمتري جذب هاي آنيوني و غير يوني به نسبت سورفكتانتسورفكتانت

  ].14شويي مبتني بر استفاده از شوينده، كاربرد بيشتري دارند [خاك

  

                                                            
١٣ Soil roll-up mechanism 
١٤ Solubility  
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  قدرت حالليت باال -2- 5

-، يعني جايي كه حالليت آبي مواد آلي بهCMCهاي باالتر از تر گفته شد، حالليت ميسلي در غلظتهمانطور كه پيش

هايي كه افتد. سورفكتانتيابد، اتفاق ميت، افزايش ميهاي سورفكتانگريز به درون ميسلهاي آبي داخل شدن مولكولوسيله
باشند. لذا يكي از قرار دارند، كمترين تأثير را در حالليت آبي مواد آلي دارا مي CMCهاي كمتر از صورت مونومر در غلظتبه

افزايش حالليت و در هاي كمتري اتفاق بيفتد. اين امر، ضمن آن در غلظت CMCهاي مثبت سورفكتانت، اين است كه ويژگي
- نتيجه، افزايش بازدهي حذف، به كمتر مصرف شدن شوينده و در پي آن به بهينه شدن اقتصادي فرايند پاكسازي كمك مي

آنيوني  هايو در شوينده يكديگر استمقدار زيادي متفاوت از  به ،هاي آنيوني و غير يونيدر شوينده CMCميزان  ].14كند [
ي هاي غير يوني درجهعالوه بر اين، سورفكتانت ].10[هاي غير يوني)برابر نسبت به سورفكتانت 2ود (تا حد باشدبيشتر مي

دهند و درنتيجه كارايي بهتر و كاهش كشش سطحي باالتري داشته و خواص تقريباً ثابتي از خود در حضور نمك، نشان مي
  ].14دنبال دارند [مصرف كمتري به

  كف و كدورت كمتوليد  -3- 5

هاي هاي آنيوني نسبت به شويندهشوينده باشد. اصوالًمي كم كف و كدورت توليد ،ثر در انتخاب شويندهؤعيار ديگر مم
 بودههاي آنيوني تري نسبت به شويندههاي درشتهاي غير يوني داراي مولكول شوينده .كنندميي توليد غير يوني كف بيشتر

ثيري روي توانايي حالليت أت ،باشد. هر چند وجود كف زيادريكي ناچيزي ميو سطح (فيلم) روي كف آنها داراي بار الكت
 ،ساز خواهد بود و همچنين از نظر استانداردها و معيارها سخت و مشكل ،كف زياد با يشوينده ندارد، ولي كار كردن با سيستم

رس و الي موجود در خاك و ظرفيت  ميزانبه عمدتاً ،باشد. ميزان كدورت ها مناسب نميجهت تخليه به محيط و رودخانه
هاي  هاي آنيوني نسبت به شويندهشوينده .ثيرگذار استأيوني خاك بستگي دارد. ولي نوع شوينده نيز در اين مورد تكاتتبادل 

شوند، سبب ايجاد كه جذب سطح ذرات خاك ميزماني ،هاي آنيونيزيرا شوينده ؛كنندكدورت بيشتري ايجاد مي ،غير يوني
- نيروي دافعه بين ذرات باعث افزايش كدورت مي ،شوند و در نتيجه همنام در سطح خارجي اين ذرات مي يي الكتريكبارها

  ].15گردد [

  گذاري)نشيني (رسوبعدم ته  -4- 5
هاي يوني ممكن است رسوب نمايند، شويندهنشين شدن سورفكتانت، بازدهي فرآيند كاهش خواهد داشت. درصورت ته

جذب، فرايندهايي مانند  ].10گذاري را كاهش دهد [ تواند ميزان رسوبمي ،يوني هاي غيرها با شويندهشوينده تركيب اينلذا 
  ].15د [نشومينيز موجب اتالف شوينده  شويي،خاك كاهش كارائي، عالوه بر نشينيكف و تهتوليد 

   محيطي سازگاري زيست -5-5

ي عنوان آاليندهكمك شوينده، خود بهپس از فرآيند خاكشويي به هاي مصنوعي باقيمانده در محيط خاك،سورفكتانت
عنوان پارامتر مهمي در انتخاب مطرح است. عموماً، پذيري زيستي آنها بهكنند. لذا توانايي تجزيهمحيطي عمل ميزيست
ز برخوردارند. ازطرف ديگر، پذيري زيستي خوبي نيهاي غير يوني، عالوه بر زياد بودن ظرفيت حالليت آنها، از تجزيهشوينده
-ي باقيمانده در خاك، به طور مستقيم به توانايي جذب آن در خاك بستگي دارد كه با توجه به جذب كم سورفكتانتشوينده

تشو، در بسياري از فرآيندهاي ها در خاك پس از شسهاي غير يوني در خاك و درنتيجه، باقي ماندن مقادير كمي از آن
   ].14كار گرفته شده اند [شوينده، بهشويي مبتني بر خاك

ها اشاره ي تهيه و در دسترس بودن و تجاري شدن آنتوان به كم بودن هزينهاز ديگر عوامل مؤثر بر انتخاب شوينده، مي
  نمود.
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  نتيجه گيري و جمع بندي -6
ن آنها در آب و همچنين دو مساله عمده در مورد پاكسازي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي، انحالل پذيري پايي

شستشوي خاك توسط شوينده ها به طور عمده جهت پاكسازي خاك هاي آلوده . نيروهاي داخلي زياد آنها با خاك مي باشد
به تركيبات نفتي ابداع گرديد.  اين روش نسبت به روش هاي بيولوژيكي زمان كمتري نياز داشته و به اندازه آنها تحت تاثير 

روش قابليت انجام در محل و خارج از محل هاي پيشين ذكر شد اين  همانطور كه در بخشنمي باشد. شرايط آب و هوايي 
انجام مي  تصميم گيري درباره انتخاب نوع روش آلوده را دارا مي باشد كه بسته به ويژگي هاي منطقه و هزينه برآورد شده

بهتري به دست مي دهد. انحالل پذيري آالينده ها و اين  گيرد.  روش خاكشويي در خاك هاي با نفوذپذيري باال راندمان هاي
نكته كه آالينده به طور كلي قابليت انحالل بااليي در آب داشته باشد از نكات مهم در خاكشويي مي باشد. همانطور كه گفته 

حي را دارد. شد غلظتي كه در آن تشكيل ميسل ها شروع مي گردد متناظر با زماني است كه سورفكتانت كمترين كشش سط
بستگي دارد. بنابراين  CMCبسياري از ويژگي هاي شوينده همچون انحالل آالينده، كف كردن و خواص شستشو به مقدار 

  است. CMCيكي از پارامترهاي مهم در انتخاب نوع سورفكتانت مقدار 
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