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 بررسي آلًدگي آبُاي زيرزميىي در اطراف پااليشگاٌ َا

 
 2، ػثاع ػليِ ًظاد  1ًشگغ غضالي فش

ـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ آتاداى-1  اػتاد هذػَ،واسؿٌاػي اسؿذ هحيي صيؼت ، دًا
Email: n.ghazalifar@yahoo.com 

ـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ آتاداى-2 ـدَي واسؿٌاػي ػوشاى ، دًا  دًا
 
 
 
 

 چكيدٌ
اص گؼتشؽ  ٍ تخويي هَاد ًفتي ًـت ؿذُ دس پااليـگاُ ّا اص هْن تشيي  اًالػاتي  اػت وِ  دس هٌالؼات صيؼت  هحيٌي تِ  آگاّي 

ٍ خاوي تايذ  دس  دػتشع هحمماى تاؿذ تاتَخِ تِ سؿذ سٍص افضٍى  خوؼيت وـَس دس  ِ  تا  آلَدگي ّاي  هحيي ّاي  آتي  هٌظَس  هماتل

ِ تَدى  ٍ ٍاتؼت ِ ّاي اخيش  ٍ ػذم ٍخَد ًظام هذيشيت هٌٌمي ٍ افضايؾ هلشف ػَخت فؼيلي ، هحيي دّ َليذات ًفتي  ِ ت التلاد وـَس ت

ٍ آتْاي صيشصهيٌي دس لٌة ّاي كٌؼتي تِ ًَس خذي هَسد تْذيذ لشاس گشفتِ اػت دس ايي هياى پااليـگاُ اسان تِ دليل ٍخَد  صيؼت 
 ُ ٍسد  ثاس فشا ٍ پتشٍؿيوي ، ًا ِ تاػيؼات پااليـي  ٍ ًـت هَاد آاليٌذُ ، هٌاتغ آب.خان ٍَّاي دؿت هدوَػ ِ پؼاب  ّاي ًفتي دس اثش تخلي

ٍ  فش ُ اػت تا ًـت هَاد ًفتي   ٍ تْوٌـيش  ٍالغ ؿذ ًٍذ سٍد  ِ  اس ٍ سٍدخاً ِ تيي د ُ آتاداى و ُ ؿاصًذ سا هَسد تْذيذ لشاس هي دّذ پااليـگا ٍسد ا

ٍ هخاصى صيشصهيٌي دس ًَل خٌگ  تحويلي َلِ ّا   تمال ٍ پااليؾ تاػث آلَدگي  آتْاي  ّاي آى اص ل ٍ  فشػَدگي  ػاهاًِ ّاي رخيشُ ًا

صيشصهيٌي ؿذُ اػت ٍ  هـىالت صيؼت هحيٌي هتؼذد  دس ًتيدِ تَػؼِ تي سٍيِ ؿْش تْشاى اص هْن تشيي آى ّا هي تَاى تِ ٍخَد 
اي هشتًَِ ٍ ٍهؼيت ًاهٌاػة فاهالب تاػيؼات ًفتي دس آتخَاى خٌَب تْشاى ، ػذم سػايت هؼياس ّاي صيؼت هحيٌي اص ػَي ؿشوتْ

 .(1381)حؼيي ػؼىشصادُ ًشلثِ،ّاي ؿْشي ٍ كٌؼتي هٌٌمِ ًام تشد 
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 مقدمٍ
خوغ آٍسي يىؼشي اًالػات دس هَسد   تِ  يـگاُ ّاواّؾ آلَدگي ًفتي ًاؿي اص پاال ٍ  دسايي همالِ تذليل اّويت خلَگيشي 

حفش   آلَدگي ، چاُ ّاي ًحَُ آلَدگي آتْاي صيش صهيٌي ، سٍؽ اًذاصگيشي آلَدگي ، آب ٍَّا هٌٌمِ ، خٌغ صهيي ، غلظت 

هيضاى  ٍ دػتگاُ ّاي هَسد اػتفادُ ؿذُ ًوًَِ تشداسي ٍ هاوضيون  هَخَد دس اًشاف ٍ داخل پااليـگاُ ّا ، ٍػايل ؿذُ ٍ

  آلَدگي ايداد ؿذُ دس ّش وذام اص پااليـگاُ ّاي اسان ، آتاداى ٍ تْشاى پشداختِ ؿذُ اػت . ٍ ّوچٌيي ساّىاس اسائِ ؿذُ تَػي
 سفغ آلَدگي كَست گشفت . خْت  دس  اص هحمميي ّشوذام 

 

 كليات
  علل آلًدگي آبُاي زيرزميىي اراك

ِ آى ٍاسد هي ؿَد ٍ يا اص هٌاتغ دٍس دػت تاؿذ ٍ اگش ايي آلَدگي اص  آلَدگي آتْاي صيشصهيٌي هوىي اػت اص آتْايي وِ  هٌاتغ   ت

ُ هؼياس هـىل اػت . اگش تؼذاص پوپاط ، آلَدگي آلَدگي دس آب هـاّذُ ؿَ دػت  دٍس   د ٍاسد آب ؿَد ، تؼييي هحل آلَدُ وٌٌذ

آلَدگي آتْاي  اص    دس هواًؼت ل آيذ. ػَاهل هَثش چاُ ّاي تَالت تِ ػو اًشاف چاُ هثل آلَدگي   هٌالؼِ اي دس هٌاتغ تايذ  

اػت. دس ّش  صهيٌي هشتَى  صيش حشوت آتْاي  خْت  صيشصهيٌي تِ ػوك چاُ ، ٍهغ ًثيؼي هحلي وِ چاُ دس آى لشاس داسد ٍ 

ح ايؼتاتي تشاتش تغييشات ػٌ  22  حذٍد اص  هؼوَال  كَست ، ؿؼاػي وِ تحت اثش آى هوىي اػت آب صيشصهيٌي آلَدُ گشدد ، 
 ػٌَاى   تِ تش اػت.  تاؿذ ، ايي هْن ووي صياد  ّاي ؿىؼتِ ػٌگ  چاُ اص  صهيي اًشاف  دس اثش پوپاط چاُ تيـتش ًيؼت. ٍ اگش

   هتش خَاّذ تَد. 12هتش تاؿذ ، ؿؼاع آلَدگي آى  2.5اگش تغييشات ايؼتاتي چاّي،   هثال
تِ ٍػؼت   ُ اي اص حَصُ ٍػيغ آتشيض حَم ػلٌاى ٍ وَيش واؿاىويلَهتش هشتغ صيش حَص 522دؿت ؿاصًذ تِ ٍػؼت تمشيثي 

دسكذ آى دس استفاػات وَّؼتاًي   43آتشفتي ؿَسُ صاس ٍ تاتالق ٍ  دسكذ آى دس دؿت ّاي  57ويلَهتش هشتغ تَدُ وِ  94454

شب تِ استفاػات الًَذ ٍ اص خٌَب وَيش هشوضي ، اص غ الثشص، اص ؿشق تِ استفاػات پؼت  ؿوال تِ استفاػات  حَصُ اص لشاس داسد. ايي 

، وي ، وشداى ، خشٍد ، لشُ چاي ، لن سٍد.   خاخشٍد ػثاستٌذ اص : وشج ،  تِ استفاػات هشوضي هحذٍد تَدُ ٍ سٍد ّاي هْن حَصُ 

دسكذ آى تِ آتْاي  17.5هيلياسد هتش هىؼة دس ػال تشاٍسد ؿذُ وِ  9.7ٍ صيشصهيٌي هٌٌمِ حذٍد  ػٌحي   تشداؿت  هدوَع
  وِ داساي هخاهت پَؿيذُ ؿذُ  هتـىل اص ؿي ، هاػِ ،  ػيليت ٍسػي  اص آتشفتي  ؿاصًذ   هي ؿَد. دؿت يشصهيٌي هشتَى ص

ِ  ػفشُ ّاي آتشفتي ؿذُ دس ًَاحي ديگش تِ  ػاصًذ آّىي دس تشخي هٌاًك  . هتش هي تاؿذ 222الي  55تمشيثي حَصُ ػثة تغزي

ُ ، پتشٍؿيوي ، ًيشٍگاُ ٍ كَست چـوِ ّاي پش آب هؼتميوا اص ػاصًذ آ ّىي خاسج هي ؿًَذ  . ٍخَد تاػيؼات كٌؼتي پااليـگا
غيشُ دس هٌٌمِ ٍ تشداؿت هماديش صياد آتْاي  صيشصهيٌي ػثة تْي ػفشُ ّاي آب صيشصهيٌي ؿذُ الضاها تايذ آب صيشصهيٌي ًي 

 تشًاهِ هذٍى ٍ حؼاب ؿذُ اي كَست گيشد تا اص پذيذُ ًـؼت صهيي هواًؼت ؿَد.

كٌؼتي پااليـگاُ اسان ، اظْاس ًظش دسهَسد هيضاى ٍ ؿذت آلَدگي هٌاتغ آب هٌٌمِ ،   –ػي هيضاى آلَدگي دس هٌٌمِ ًفتي تشس

دس  اختياس  داؿتي اًالػات  صهيٌِ ساخغ تِ  هٌاتغ آب ٍ  تاثيش  فؼاليت ّاي كٌؼتي دس آلَدگي آى ، تشًاهِ سيضي ساخغ تِ 
ِ دس هلشف  آب ٍ  تشًاه ِ سيضي حؼاب ؿذُ  دستاسُ  تلفيِ آتْاي آلَدُ ، تاتَخِ تِ اًالػات تِ دػت آهذُ ًاؿي اػتفادُ تْيٌ

 (1381)حؼيي ػؼىشصادُ ًشلثِ،اص ايي هٌالؼِ هي تاؿذ
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 زمًقعيت ايستگاَُاي ومًوٍ برداري ، ريشُاي ومًوٍ برداري ي دستگاَُاي مًرد ويا

ويلَهتشي خٌَب ؿشق تْشاى ٍ دس ؿوال ؿشق دؿت ؿاصًذ   322فاكلِ تشٍخشد دس  -خادُ اسان 22پااليـگاُ اسان دسويلَهتش 
حلمِ اص چاُ ّا تا تَخِ تِ هَلؼيت آًْا خْت  5حلمِ هي تاؿذ وِ  9اسان ٍالغ اػت.  تؼذاد چاُ ّاي  حفش ؿذُ دس پااليـگاُ 

سٍ ؿْاي اػتاًذاسد اًدام گشديذ ًوًَِ ًوًَِ تشداسي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ًوًَِ تشداسي اص آب تااػتفادُ اص ٍػايل ٍ اتضاس ٍ 

ُ هٌتمل  ٍ  آًگاُ ًثك سٍؿْاي اػتاًذاسد آصهايؾ ؿذًذ هشاحل  ِ آصهايـگا پغ اص آهادُ ػاصع ٍ تثثيت  تَػي هَاد ؿيويايي ت
تدضيِ ّشيه اص آاليٌذُ ّا ي ًفتي اػن اص تشويثات فٌلي ، ول هَاد  ّيذسٍوشتَسي  ٍ تشويثات  ّيذسٍوشتي  چٌذ حلمِ 

ُ اػت. دػتگاُ ّاي   هَسد اػتفادُ ػثاستٌذ اص : دػتگاُ PAHسٍهاتيه  )آ ،  دػتگاُ  اػپىتشٍهتشلَهيٌؼاًغ  ،   FT-IR( آهذ

لَاصم ٍ  اتضاس  ؿيـِ اي  الصم ، فالػه تمٌيش تشويثات فٌلي  ّوضى الىتشيىي    TOCدػتگاُ دػتگاُ  خزب  اتوي،  دػتگاُ  

 ولشٍهتاى ٍ ػايش هَاد ؿيويايي ٍ هؼشف ّا. ، حالل ّاي ولشٍفشم ، ّگضاى ، دي

 وتايج حاصل از بررسي پااليشگاٌ اراك

ًي ايي تشسػي  ٍهؼيت آلَدگي  ًفتي ٍ تشويثات آلي ًظيش هَاد ًفتي ٍ سٍغٌي تاتشويثات ّيذسٍوشتي خٌذ حلمِ اي آسٍهاتيه 
. هتَػي ػاالًِ ًَػاًات هَاد ًفتي دس خاُ  هَخَددس آب هَسد اسصياتي لشاس گشفت  COD، تشويثات فٌلي ، ول وشتي آلي ٍ 

ُ اسان    1،2،3،6،7ّاي  هيلي گشم دسليتشٍ هتَػي ػاالًِ ًَػاًات آلَدگي  پلي ػيليه آسٍهاتيه  ّيذسٍوشتي  2.81پااليـگا

اًات ول هيىشٍگشم دسليتش ٍ هتَػي ػاالًِ  ًَػ 2.76هيىشٍگشم دسليتش ٍ هتَػي ػاالًِ ًَػاًات تشويثات فٌلي  12.2تشاتش 
ِ  ًَػاًات  1.9وشتي  آلي تشاتش  هيلي گشم دس ليتش تَدُ اػت . هتَػي    7.12آى تشاتش   CODهيلي گشم دسليتش . هتَػي  ػاالً

ُ  اسان اص حذاوثش هداص هلاسف وـاٍسصي ) هيلي گشم دسليتش( ووتش تَدُ  12هيضاى هَاد ًفتي ٍ سٍغٌي دس آب چاُ ّاي پااليـگا

ي ٍ كٌؼتي هٌا ػة اػت. آلَدگي هَاد ًفتي ٍ سٍغٌي دس  آتْاي صيشص هيٌي پااليـگاُ اسان اص حذاوثش  ٍتشاي هلاسف وـاٍسص

هداص  آب آؿاهيذًي تيـتش تَدُ تشاي ؿشب ًا هٌاػة هي تاؿذ. هتَػي  هيضاى هَاد ّيذسٍ وشتي چٌذ حلمِ اي آسٍهاتيه دس 
ٍتشاي ؿشب ًا هٌاػة  اػت  ليىي  تشاي  هلاسف وـاٍسصي آتْاي صيشصهيٌي اص حذا وثش هداص آب آؿاهيذًي تيـتش تَدُ 

هيلي گشم دسليتشتشحؼة وشتي ٍ هتَػي هيضاى  1.9هٌاػة  هي تاؿذ.   هتَػي آلَدگي ول وشتي آلي دس آتْاي صيشصهيٌي 

COD   (1381،حؼيي ػؼىشصادُ ًشلثِ)هيلي گشم دس ليتش تَدُ اػت وِ ًـاًگش آلَدگي خضيي اػت. 7تشاتش 
 

 گاٌ آبادانپااليش

ًـت هَاد ًفتي ٍ فشاٍسدُ ّاي آى اصلَلِ ّا ٍ هخاصى سٍصهيٌي پااليـگاُ آتاداى دس ًَل خٌگ اص يه ػَ ٍ فشػَدگي ػيتن 
رخيشُ ، اًتمال ٍ پااليؾ ًفت تِ دليل لذهت ايي ٍاحذكٌؼتي اص ػَي ديگش، ػثة تؼشيف پشٍطُ اي خْت تشسػي گؼتشؽ 

ُ  تيي دٍ سٍدخاًِ  اسًٍذسٍد ٍ ٍتخويي همذاس هَاد ًفت هَخَد دس آت ُ آتاداى گشديذ . ٍالغ ؿذى  پااليـگا ْاي صيشصهيٌي پااليـگا

تْوٌـيش ٍ  هلاسف ؿْشي ، كٌؼتي ٍ وـاٍسصي اص ايي دٍ سٍدخاًِ  ٍ  ًيض  اػتمشاس  دس  خَاس  هٌاًك  هؼىًَي  اّويت 
هـاّذُ اي دس يافتي  آلَدگي آتي وِ  اص  هحيي  ؿٌاخت گؼتشؽ آلَدگي سا ًـاى هي دّذ. ػَدهٌذي اص حفاسي چاُ ّاي آتي

ّاي آلَدُ  وٌٌذُ هاًٌذ پااليـگاُ ّا ؿشٍع تِ حشوت هي وٌٌذ، تِ  اثثات سػيذُ اػت.دس يىي اص سٍؿْا اص هذل دساػتيه ٍ  

َاد ؿيويايي ػيؼتن اًالػات خغشافيايي اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ ًمـِ آػية پزيشي هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ وِ ًاؿي اص اػتفادُ اص ه

حلمِ چاُ آتي  هـاّذُ اي حفاسي  ٍ  تىويل ؿذ. دس هذت يه ػال  22تَدُ هـخق گشديذُ اػت.  دس ايي  ساػتا تؼذاد 
)ػيذسها ؿادي تغييشات تشاص آتْاي صيشصهيٌي اًذاصُ گيشي گشديذ ٍ هَاد ًفتي هَخَد دس ايي  چاُ ّا ًوًَِ تشداسي ؿذ

 (.1388صادُ،
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 زميه شىاسي

سػَتات  دلتايي  دس ػاحل  خليح فاسع  ، دس دّاًِ  اسًٍذ سٍد تِ ٍخَد آهذُ اػت. توام هٌاًك تاتاللي ايي ًاحيِ  هْن تشيي 
سا تايذ سػَتات دلتايي ػْذ حاهش دس ًظشگشفت. دلتاي آتاداى وِ ؿْش آتاداى سٍي آى تٌا ؿذُ ، اص تدوغ سػَتات دس دّاًِ ايي 

ُ اػت. آتشفت ّا ِ ٍخَد آهذ ِ  ت ِ تٌذي ٍ تؼياس هتغيشًذ. ًفَرپزيشي ايي سػَتات دس خْت سٍدخاً ِ  هؼوَال داساي الي ي  سٍدخاً

ِ هشاتة تيؾ اص خْت لائن اػت. آتشفت ّاي سػي هؼوَال  ًشم اًذ ٍ هاػِ اي حالتي ػؼت داسًذ. حدن ايي سػَتات تايذ  افمي ت
َس ولي ًثك صهيي ؿٌاػي  ؿشوت  هلي  تِ اًذاصُ اي  تاؿذ وِ  خضس ٍ هذ اهَاج لادس تِ  حول ٍ پشاوٌذگي آى ّا ًثاؿذ. ٌت

سيض سػي  ، ػيلتي ٍ هاػِ  ًفت ايشاى، آتاداى هٌٌمِ اي پؼت ٍ هؼٌح ٍ واهال پَؿيذُ  اص سػَتات آتشفتي  ؿاهل سػَتات داًِ

 (.1388)ػيذسها ؿادي صادُ،اي اػت

 
 

 ريش تحقيق

ِ هىاى ّايي وِ تا لثل  اص خٌگ تحويلي ٍدس صهاى اًدام پشٍطُ دس آًْا هخاصى رخيشُ ًفت ٍفشاٍسد ّاي آى   هـخق ًوَدى ولي
دس ػشٍيغ لشاس داؿتِ، هـخق  ًوَدى وليِ  خٌَى  لَلِ اي وِ لثل اص خٌگ دس ػشٍيغ تَدُ ٍ دس حال  حاهش اص  ػشٍيغ 

اًذ ٍ گؼتشؽ خاسج  ؿذُ اًذ، هـخق  ًوَدى  هىاى  ّايي وِ دس صهاى ّاي هختلف ػولياتي ؿاّذ ًـت هَاد ًفتي تَدُ 

ػٌحي وِ تتَاى وليِ تاًىفاسم پااليـگاُ سا تشاي اًدام  هٌالؼِ  پَؿؾ داد. هَلؼيت  لشاس گيشي چاُ ّا  تِ گًَِ اي  اًتخاب 
)ػيذسها ؿادي ؿذُ  وِ حذاوثش پشاوٌذگي  سا اص خْت تشػي دليك تش آلَدگي ٍ همذاس ًفت دس آتْاي صيش ػٌحي فشاّن آٍسًذ

   (.1388صادُ،

 ي ومًوٍ برداري ياودازگيريريشُا

تاتَخِ تِ ايي وِ خضسٍ هذ دس سٍدخاًِ ّاي تْوٌـيش ٍ اسًٍذ دس كثح  ٍ تؼذاص ظْش  كَست هي گيشد، اًذاصُ گيشي تشاص آتْاي 

 ASTM Dصيشصهيٌي ٍ ًوًَِ گيشي اصآب چاُ ّاي آتي دس صهاى ّاي  هختلف دس يىؼال اًدام گشديذ. ّوچٌيي اص اػتاًذاسد 

حلمِ چاُ هـاّذُ اي تا هحاػثِ هياًگيي   22تؼييي ػٌح آتْاي صيشصهيٌي اػتفادُ ؿذ. اًذاصگيشي تشاص آب دس  تشاي 4750
صهاى خضس ٍ هذ  هٌٌمِ ٍ دس صهاى ّاي ثاتت اًدام گشديذ. ًوًَِ تشداسي اص آب تَػي   ٍػيلِ اي هخلَف  تِ ًام  تيلش  اًدام 

اػتفادُ  413.3ل دس  آب  اص  اػتاًذاسد  ػاصهاى حفاظت هحيي صيؼت  سٍؽ ؿذُ اػت. تِ هٌظَس  اًذاصُ گيشي   ًفت هحلَ

ِ ايي هٌظَس  ِ  ؿذ. ظشف ًوًَِ دٍتاس ، ّشتاس  522ؿذ. ت َ س سيخت ِ آب  چاُ ّاي هـاّذُ اي دسٍى ليف  دواًت هيلي ليتش اص ًوًَ
دليمِ تْن صدُ ٍ 2شديذ. ػپغ تِ هذت هيلي ليتش تشي ولشٍتشي  فلَسٍاتاى ؿؼتـَ دادُ  ٍتِ ليف دواًتَس اهافِ گ 12تا

ِ ؿذ  ٍ  هيلي ليتش حالل تِ فاص آتي اهافِ ٍ  12هدذدا  گاصگيشي ؿذ. فاص آلي دسٍى يه  تالي هخلَف دػتگاُ چشخـي سيخت

ُ ًلة ؿذ. حوام سٍي  ِ تالي اهافِ گشديذ. ػپغ تالي حاٍي سٍغي ٍ حالل، سٍي دػتگا ِ ّن صدُ ؿذ ٍت دسخِ ػاًتي گشاد  72ت

اُ خذا دسخِ تٌضيل يافت. ػپغ تالي اص دػتگ 47تٌظين ؿذ ٍ دػتگاُ  سٍؿي ؿذ.  ٌّگاهي وِ ول  حالل تثخيش گشديذ دها اص 
ؿذ ٍ دسٍى آى تاػـَاس َّاصدُ ٍدس دػثىاتَس خٌه ؿذ ٍ تؼذا ص  آى  ٍصى  گشديذ  ٍ دس  پاياى  همذاس ًفت هَخَد دس آب 

هـخق ؿذ. هخاهت لـش ًفتي ؿٌاٍس تشسٍي آب صيشصهيٌي ًيض تااػتفادُ اص چؼة ؿاخق ًفت ، وِ تِ هحن تشخَسد تاًفت 

اس ًيض ّواًٌذ چؼة ؿاخق آّ اػت. ايي چؼة هخلَف فمي دس حيي تواع تا تغييش سًگ هي دّذ، اًذاصگيشي ؿذ. سٍؽ و
ًفت تغييش سًگ دادُ ٍ تِ ايي تشتية هخاهت لـش ًفتي تشسٍي هتش فلضي اًذاصگيشي هي گشدد. پغ اص اًذاصُ گيشي هخاهت 

ِ ه ِ هٌظَس هحاػث ِ تشداسي ؿذ. ت مذاس ًفت  ؿٌاٍس آتْاي صيشصهيٌي لـش ًفتي ؿٌاٍس تش سٍي آتْاي صيشصهيٌي ، اصًفت ؿٌاٍس ًوًَ

، تشحؼة ايىش، هـخق ٍ هحاػثِ گشديذ. هخاهت هياًگيي   3ٍ11اتتذا هحذٍدُ  هـاّذُ ًفت ؿٌاٍس دس اًشاف  چاُ ّاي  

ِ سٍؽ حدوي همذاس ًفت ؿٌاٍس تخويي صدُ ؿذ. دسايي  تحميك تغييشات پتاًؼيل  ًفت  ًيض هحاػثِ ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص  ساٌت
ذام اص چاُ ّاي آتي هـاّذُ اي دس ًي  صهاى  ًوًَِ گيشي  ٍ ّوچٌيي  حشوت  آتْاي صيشصهيٌي دساليِ ّاي آب  دس ّشو
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ُ هـخق گشديذ. هياًگيي تغييشات ػٌح ايؼتاتي آب ّاي صيشصهيٌي سا دس هحًَِ پااليـگاُ دس يه دٍسُ ًوًَِ  صيشيي پااليـگا

اى هي دٌّذ وِ ػِ خْت خشياى هتفاٍت دس پااليـگاُ آتاداى  تشداسي يه ػالِ  خٌَى  ّن پتاًؼيل ٍ خٌَى خشياى  ًـ

لشاس  18،12،9،16،19ٍ12خشياى آب  صيشصهيٌي ػوذتا تِ ًشف ٍػي  پااليـگاُ  دس    هحذٍدُ     چاّْاي  -1هَخَد  اػت 
لشاس هي  3ٍ4يه خشياى دس  ؿشق  چاُ  ؿواس ُ  -3لشاس هي گيشد. 7،16،22يه خشياى دسؿوال غشب چاّْاي -2هي گيشد. 

گيشد. هْن تشيي ػاهل حشوت آتْاي صيشصهيٌي اختالف  پتاًؼيل تيي دٍ ًمٌِ  اػت. حشوت آب ّاي صيشصهيٌي  تشاػاع 

 (.1388)ػيذسها ؿادي صادُ،ؼيل  تاال تِ پتاًؼيل  پاييي اػتّيذسٍليه اص  پتاً

 

 وتايج حاصل از بررسي پااليشگاٌ آبادان

وًَِ ّاي آتي  اخز ؿذُ دس ًَل صهاى ًوًَِ گيشي  دس  ايي تحميك  ًـاى هي دّذ هياًگيي ًتايح اًذاصُ گيشي همذاس ًفت دس ً
هيلي گشم دسليتش تَدُ ٍ حذاوثش همذاس ًفت دس آب ّاي صيشصهيٌي   2461همذاس ًفت هحلَل دس آب دس ول هحًَِ پااليـگاُ 

اخيش  پااليـگاُ  دس وٌاس ايي دٍ چاُ اػت وِ ديذُ ؿذُ وِ دليل آى فؼاليت ّاي  3ٍ11دس هحًَِ چاّْاي آتي هـاّذُ اي 

ُ چاُ  ِ همذا س  3تاػث ًـت ًفت ؿذُ اػت. همذاس ًفت دس هحذٍد ِ ًفت تلفيِ ؿذُ تَد ٍ  دس هحذٍدُ  چاُ  21744ت  11تـى
ِ ليش هحاػثِ ؿذ، لؼوت اػظن پخؾ ؿذُ دس صهاى خٌگ تحويلي خزب سع ؿذُ ٍ تا  ػوك   9392همذاس ًفت حذٍد  ِ ت تـى

تش آلَدگي آتْاي هتشي آغـتِ تِ ًفت اػت.چاّْاي آتي هـاّذُ اي هَخَد دس پااليـگاُ آتاداى ، اتضاس هفيذي تشاي ًظاست  4.5

 (.1388،ػيذسها ؿادي صادُ)صيشصهيٌي ّؼتٌذ

  

 بررسي پااليشگاٌ تُران

ُ اػت وِ پياهذ آى تخليِ والى ؿْشتْشاى، ًي دِّ ّاي اخيشتاتَػؼِ هحذٍدُ ؿْشي ٍ اًثَُ ٍاحذ ّاي كٌؼتي هَاخِ ؿذ

پؼاب ّاي ؿْشي ٍ  كٌؼتي  دس هٌاتغ آتي هَخَد هي تاؿذ. فاهالب  ًْايي پااليـگاُ ّاي ًفت داساي تٌَع تؼياس صيادي اص 
اًَاع حالل ّاي  آلي ، تشويثات  آسٍهاتيه  ٍ  آلذئيذ ّاي  خٌي ، چشتي ٍ سٍغي ٍ تؼياسي اصهَاد ديگش هي تاؿذ. ًثك ًثمِ 

هَاد حاكل اص پااليؾ ًفت ٍاًَاع تشويثات ًفتي دس فْشػت هَاد صائذ خٌشًان لشاس هي گيشًذ. هَاد ًفتي تِ   RCRAتٌذي 

ػلت داسا تَدى تشويثات آلي ، تشويثات اصتِ ، ػَلفيذ گَگشد ٍ هَاد هؼذًي ، فلضات ػٌگيي ، دس  كَست ًفَر دس آب ّاي 
ذ. ًفت خام ظاّشي هتغيش تِ سًگ  صسد  وْشتايي،  ػثضٍ لَُْ اي تا ػياُ صيشصهيٌي، اػتفادُ اص ايي هٌاتغ سا هـىل هي ًوايٌ

داسد ٍ ّوچٌيي هخلَى پيچيذُ ّيذسٍوشتي ّا هي تاؿذ. ّيذسٍ وشتي ّاي ًفتي ؿاهل دٍ  دػتِ آليفاتيه ّا ٍ آسٍهاتيه ّا 

ّؼتٌذ. آسٍهاتيه ّا داساي ػاختواى  هي تاؿٌذ. آليفاتيه ّا تشويثاتي تا  صًديشُ تاص ،  ٍصى  هَلىَلي  ون  ٍ حذالل  ػويت

حلمَي اًذ. اص ٍيظگي ّاي هْن آسٍهاتيه ّا حالليت صياد ٍ پايذاسي صياد دس هماتلِ تدضيِ دس هحيي صيؼت هي تاؿذ.  اكٌالح 
TPH  يا ول  ّيذسٍوشتي ّاي  ًفتي وِ  دس  كٌؼت ًفت تؼياس سايح اػت ، تشاي تَكيف خاًَادُ تضسگي اص چٌذ كذ تشوية

يايي وِ اص ًفت خام هـتك هي ؿًَذ تىاس هي سٍد ٍ اص آى خْت تِ آى ّا ّيذسٍوشتي گفتِ هي ؿَد وِ تمشيثا تواهي ؿيو

 (.1389)اهيش حؼام حؼٌي، تشويثات آى اص ّيذسٍطى ٍ وشتي تـىيل ؿذُ اًذ

 

 زميه شىاسي ي آب يًَا

ليل ًفَرپزيشي تاال ٍ دس تشداؿتي آتخَاى ّاي هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ ؿاهل ًْـتِ ّاي آتشفتي خذيذ )وَاستض( اػت وِ تِ د
گؼتشدُ ٍ هْن ،  اص اّويت  ٍيظُ اي تشخَسداس  هي تاؿذ  . ايي هحذٍدُ  تخؾ وَچىي اص ػفشُ اكلي ٍ هشتثي دؿت  ّاي 

ًِ وشج ساتـىيل هي دّذ. ايي ػفشُ اص ًَع ػويك ٍآصاد ٍ ًيوِ آستضيي اػت وِ تَػي سيضؽ ّاي خَي  ، سٍدخا -ٍػيغ تْشاى

ّاي  دائوي ٍ فللي تغزيِ هي ؿَد. ًي ػال ّاي اخيش پؼاب ّاي اًتمالي اص حَ هچِ ّاي  هداٍس ٍ  چاُ ّاي  خزتي ًيض  
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ِ هلٌَػي ػفشُ ًمؾ داؿتِ اًذ. ٍخَد آتشفت ّاي داًِ دسؿت دس  تاال دػت دؿت  تاػث حشوت ػشيغ  آب صيشصهيٌي   دس تغزي

وـت ايي اساهي ًي ػالياى اخيش، ػثة گشديذُ تا واًال فيشٍصآتاد تِ ػٌَاى  تِ ػوت تخؾ ّاي خٌَتي ؿذُ اػت. دسالگَي

هٌثغ آتي ، هَسداػتفادُ وـاٍسصاى لشاس گيشد. ايي واًال حاٍي پؼاب ّاي هلشفي تخؾ ّاي ؿوال غشب ، غشب ،خٌَب ٍ 
ٌمِ خٌَب تْشاى دس سديف اللين خٌَب غشب تْشاى هي تاؿذ. دؿت تْشاى دس خٌَب داهٌِ ّاي الثشص هياًي لشاس گشفتِ اػت. هٌ

هيلي هتش هي  252ٍ 222ّاي خـه تياتاًي تِ حؼاب هي آيذ. هتَػي تاسًذگي ٍ تثخيش ػاالًِ ايي هٌٌمِ تِ تشتية تشاتش 

)اهيش حؼام دسخِ ػاًتي گشاد هي تاؿذ. 17ػاًتي گشاد ٍ هتَػي دسخِ حشاست   10-ٍ حذالل دها 44تاؿذ. حذاوثش دها حذٍد 

 .(1389حؼٌي،
 

 مًاد ي ريش َا

ُ ًفت تْشاى ، پغ اص تاصديذ ٍ تشسػي هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ تؼذاد  ِ هٌظَس تؼييي آلَدگي ًفتي آتخَاى صيش پااليـگا چاُ ؿاهل  8ت

ِ استفاع  4 ِ ػويك ت حلمِ چاُ هَخَد دس هٌٌمِ  52اص هدوَع  152الي  122چاُ ػويك تِ استفاع   4هتش ٍ  82الي  42چاُ ًيو

( كَست گشفت . اص ّش ايؼتگاُ 88( ٍ ون آتي )خشداد 87اب گشديذ. ًوًَِ تشداسي دس دٍ فلل  پشآتي ) اػفٌذهاُ هٌالؼِ اًتخ
ٍّيذسٍوشتي ّاي آليفاتيه ٍ  BOD ،COD ،Phenol ،Oil ،TPHيه  ًوًَِ دس  ّش  فلل  تشاي  اًذاصُ گيشي هيضاى 

ِ ّا خْت آًاليض ػشيؼا تِ آصهايـگاُ هٌتمل ؿذ. اًذاصُ گيشي آسٍهاتيه دس ظشٍف دٍ ليتشي ؿيـِ اي تيشُ تشداؿتِ ؿذ. ًوًَ

TPH  ُّيذسٍوشتي ّاي آليفاتيه  ٍ  آسٍهاتيه ّا  تِ ووه  دػتگا ،GC  هذلN6890  هدْض تِ ػتَى واپيالسي ٍ آؿىاس

هـخق ؿذُ  NDاًدام ؿذُ  اػت. هماديش  پاييي تش اص آى وِ دػتگاُ  لادس تِ اًذاصُ گيشي آى ًيؼت تِ اكٌالح  FIDػاص
اًذ. هيضاى آلَدگي ًوًَِ تا هَاد آاليٌذُ كٌؼتي تؼييي ٍ  همذاس آى تا  اػتاًذاسد سٍص خْاًي همايؼِ ؿذُ ٍدس ًْايت تِ هٌظَس 

هَسد تشسػي  ًوَداس ّاي هَسد ًظش تشػين ٍ دس ًْايت ًتايح Excelتشسػي سًٍذ آلَدگي ًفتي دس هٌٌمِ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 (.1389)اهيش حؼام حؼٌي،اس گشفتٌذٍ تحليل لش
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هشتَى  تِ  دٍ فلل  پشآتي ٍ  ون آتي واهال هـَْد اػت وِ آلَدگي دس هحذٍدُ اػواػيل آتاد  ،   COD   ٍBODاص هماديش 
دس ايؼتگاُ  COD ٍBODتِ ػثاست ديگش دسػَى آتاد  ٍ ػظين آتاد تاالتش اص تميِ  سٍػتا ّاي  اًشاف  پااليـگاُ  هي تاؿذ .

ِ تشتية  ِ دليل هداٍست ايي سٍػتا تا ًْش فيشٍصآتاد ٍالغ  32555ٍ 55222اػواػيل آتاد ت هيلي گشم تش ليتش دس فلل  پشآتي وِ ت

ُ تْشاى هي تاؿذ.  ِ فلل پشآتي تيي   Phenolدس هلغ ؿشلي پااليـگا ِ هشتَى ت فلل  هيلي گشم تش ليتش ٍ دس 2.28الي  2.21و

تغييش داؿتِ اػت. تاالتشيي هيضاى آلَدگي هشتَى تِ ايؼتگاُ  دسػَى آتاد ،  ػظين آتاد  ٍ   2.25الي  2.21ون آتي تيي 
ًـاى هي دٌّذ. آلَدگي  ppm 0.001اػواػيل آتاد هي  تاؿذ. ّوچٌيي ايي ايؼتگاُ ّا تفاٍت صيادي  ساتا  هماديش  اػتاًذاسد 

اي ًفتي ًـاى هي دّذ حشين سٍػتاّاي دسػَى آتاد ٍاػواػيل آتاد ٍ ػظين آتاد ٍ تالشآتاد هشتَى تِ  سٍغي ٍ ّيذسٍوشتي ّ

هيضاى آلَدگي  تيـتشي  داسًذ. ّوچٌيي دسفلل تْاس ػَخت هلشفي وَسُ ّا  گاص ًثيؼي هي تاؿذ ٍ تٌاتشايي آلَدگي ووتشي 
ِ لاتل روش اػت وْذس فلل ِ ّا هي تَاى اًتظاس داؿت الثت ُ  گاصٍئيل  هي  سا اص ًـت لَل صهؼتاى ػَخت هَسد اػتفادُ  پااليـگا

ًـاى  هي دّذ وِ چاُ ّاي دسػَى آتاد ٍ  TPHتاؿذ.  آًاليض  ّيذسٍوشتي ّاي  ًفتي    آسٍهاتيه  ٍ آليفاتيه ّوچَى 

سػَى آتاد هي اػواػيل آتاد ٍ ػظين آتاد ًؼثت تِ چاُ ّاي ديگش آلَدُ تش هي تاؿٌذ. ٍ  تيـتشيي  آلَدگي هشتَى تِ سٍػتا د

(   ٍ  پاييي 2.13 ppm)      Phenanthrenتاؿذ. تاالتشيي حذ غلظت تشويثات آسٍهاتيه   دس ًوًَِ ّاي دس فلل پشآتي   
  c20( تَدُ اػت. ٍ تيـتشيي غلظت تشويثات آليفاتيه دس ًًَِ ّاي هشتًَِ تِ 0.015 ppm)Chryseneتشيي   غلظت 

(1.701 ppm  ِون تشيي هشتَى ت ٍ )C27  (0.001 ppm هي تاؿذ )،(.1389)اهيش حؼام حؼٌي 
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ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

 

 بحث ي وتيجٍ گيري حاصل از بررسي پااليشگاٌ تُران

 
هيضاى تغييشات پاساهتشّاي  اًذاصُ گيشي  ؿذُ دس هاُ ّاي هختلف تاّن فشق هي وٌذ وِ تذليل تاال آهذى آب ّاي  -1

داى تذليل خضس ٍ هذ سٍدخاًِ ّاي اسًٍذ ٍ تْوٌـيش صيشصهيٌي دس فلل صهؼتاى هي تاؿذ .ايي ػاهل دس پااليـگاُ آتا

 كذق هي وٌذ.

 ٍخَد  آتشفت ّاي  داًِ  دسؿت دستاالدػت تاػث حشوت  ػشيغ  آب ّاي  صيشصهيٌي  هي ؿَد. -2

ػاصًذ ّاي سيضداًِ وِ ّوچَى ػذي ًفَرًاپزيش دستشاتش اتْاي صيشصهيٌي ػول هي وٌٌذ تاػث تاال آهذى ػٌح آتْاي  -3

 د.صيشصهيٌي هي ؿَ

تشهين ٍ تاصػاصي پَؿؾ تتٌي ٍ ايضٍالػيَى واهل وف حَهچِ ّاي تخليِ ٍ تشهين ٍ ايضٍالػيَى واهل خَي ّاي  -4

ِ چاُ  خزتي  ػاهلي  ساّىاس  هٌاػثي  تشاي واّؾ آلَدگي آتْاي صيشصهيٌي هي  اًتمال تاساى ٍػذم ّذايت  پؼاب ّا ت

 تاؿذ.

ست تاال دس توؼيف آلَدگي ٍ تَػؼِ صياد دس ػٌح صهيي داساي اػتفادُ اص سع دس وٌتشل آلَدگي ًفتي ، تذليل لذ -5

 پتاًؼيل  تااليي تِ ػٌَاى هَاًغ صهيي ؿٌاػي هي تاؿذ

سع هَخَد دس ػياالت حفاسي ًِ فمي تِ  ػٌَاى يه هاًغ ّيذسٍليىي ػول هي وٌذ تلىِ تِ دليل خاكيت خزب  -6

 ال گل خلَگيشي هي وٌذ.ؿيويايي اص  هْاخشت   آلَدُ وٌٌذُ ّا تا ػياالت ديگش اص گَد

تشويثات   سػي  ّوچٌيي تشاي  اػتفادُ تِ  ػٌَاى هَاًغ  هحذٍد وٌٌذُ  آلَدگي  دس اًشاف هخاصى رخيشُ ًفت  -7

 واستشد داسًذ.

ِ اص  سع تِ  ػٌَاى  ػاهل خزب تشاي اصتيي  -8 اًدواد ػاصي يىي  اص سٍؽ ّاي حزف آلَدگي اص هَاد  ؿيويايي اػت  و

 (.1389،اهيش حؼام حؼٌيا طل ّاي آلَدُ تِ واس هي سٍد)ت يتشدى سًَتت هايؼا

 

 مىابع
ُ ّاي ًفتي  -1 ِ ، هٌْذع ػلي اكغش تزسافـاى ، هٌْذع حؼي حاخي پَس فشد. تشسػي آاليٌذ ُ ًشلث هٌْذع حؼيي ػؼىشصاد

 .1381دس آتْاي صيشصهيٌي هٌٌمِ پااليـگاُ اسان  

ُ ، هٌلَس صٍيذاٍياى پَس . -2 تشسػي گؼتشؽ ٍ تخويي همذاس ًفت دس آتْاي صيشصهيٌي پااليـگاُ آتاداى  ػيذسها ؿادي صاد

1388. 

ادي  ، الذع سحيوي . تشسػي هيضاى هَاد ًفتي حل ؿذُ دس آتخَاى صيش پااليـگاُ تْشاى.  -3 ِ ٌل اهيش حؼام حؼٌي ، فْيو

  .1389ػلَم هحيٌي ػال ّـتن ، ؿواسُ اٍل ، پاييض 

ُ ، هٌلَس صٍيذاٍي -4 اى پَس . ًمؾ سع تِ ػٌَاى يه هاًغ ًثيؼي صهيي ؿٌاػي دس وٌتشل آلَدگي ًفتي ػيذسها ؿادي صاد

  .1388پااليـگاُ آتاداى. تاسيخ پزيشؽ 
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