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 آلوده به نفت خام خاك جهت پاکسازی بیولوژیکی استفاده از روش لندفارمینگ
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 چکیده 

ست که به دنبال آن آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن اهای نفتی یک پیامد اجتنابآلودگی

پاکسازی به شکل وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پاالیش و به شکل موضعی در مسیرهای انتقال این مواد قابل مشاهده است. در میان روشهای مختلف 

را و مقرون به صرفه بودن، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. ( به دلیل سادگی اجLand-farmingخاک، پاکسازی زیستی به روش لندفارمینگ )

های نفتی و مشتقات آنها و از جمله روش لندفارمینگ، یکی از روشهای کاربردی در پاکسازی زائدات خطرناک بویژه آالینده ۴5های پاکسازی زیستیفناوری

های نفتی، منبع های هیدروکربنی و حفظ کیفیت خاک می شود. تنوع مقدار آالیندهمی باشد که عالوه بر صرفه جویی مالی، سبب کاهش سطح آالینده

ها می باشند. در این مقاله عملکرد روش لندفارمینگ در پاکسازی نیتروژن و طریقه کاربرد میکروارگانیسم از جمله پارامترهای مؤثر بر زمان تجزیه آالینده

درصدی  7/۹۹بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از این روش موجب کاهش های نفتی از خاک آلوده مورد بحث و آالینده

 در خاک آلوده شده است.  ۴۶(TPHsهای نفتی )غلظت کل هیدروکربن

 واژه های کلیدی

 (، لندفارمینگ.TPHsهای نفتی )پاکسازی زیستی، آلودگی خاک، کل هیدروکربن

 مقدمه
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مل و هاست. خاک طی مدت زمان طوالنی و تحت تأثیر عوازمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خُردشدگی سنگ ترین بخشخارجی

های نفتی بطور باشد و به همین دلیل آلودگی به هیدروکربنترین منابع انرژی در زندگی ما میشرایط خاصی بوجود می آید. نفت یکی از مهمترین و فراوان

[ که به دلیل خصوصیات 1های آلی پایدار در محیط می باشند ]های آالیندهترین گروه( یکی از متداولTPHsهای نفتی )شود. هیدروکربنزارش میفراوان گ

ها، یا نشت از ابهها، روان[ و از طریق پاالیشگا۲های زیادی نسبت به وجود آنها در طبیعت وجود دارد ]سمّی، سرطان زایی و ایجاد تغییرات ژنتیکی، نگرانی

کند. ت تهدید میهای زیرزمینی شده و وضعیت آنها را به مخاطره انداخته، سالمت بشر و محیط زیست را به شدمخازن زیرزمینی سوخت، وارد خاک و آب

از آنها  کنند، و بعضیجمع پیدا میهای خطرناک مقاوم هستند و شامل ترکیباتی بوده که به صورت زیستی در زنجیره غذایی تاین ترکیبات در زمره آالینده

 [.۳مانند بنزن و بنزوپیرن جهش زا و سرطان زا هستند]

گذارد که ها و محیط زیست به جای میها و تانکرهای ذخیره نفت به داخل خاک اثرات مخربی بر اکوسیستمهای انتقال، پاالیشگاهنشت نفت از خطوط لوله

اپذیری نهای داخل خاک، صدمات جبران تواند از طریق تأثیر بر روی گیاهان و میکروارگانیسمه ترکیبات نفتی میدر ایران مشاهده شده است. خاک آلوده ب

اهان و ه خوبی توسط گی[. نفت خام سنگین نسبت به نفت خام سبک میزان رزین و قیر بیشتری دارد که این ترکیبات ب5و  ۴بر محیط زیست وارد سازد ]

های فرّار در نفت خام سبک نسبت به توانند برای سالها در خاک باقی بمانند. از سویی دیگر، برخی از هیدروکربنشوند و مینمی میکروارگانیسم ها تجزیه

 [.۶باشند]ی میهای زیستی خاک بسیار سمّنفت خام سنگین بیشتر هستند که این ترکیبات برای سیستم

یا ذرات آلی موجود در خاک، جذب گردیده و به تدریج به غلظت آنها افزوده شده و همراه با توانند در سطح ذرات خاک ها میهمچنین این آالینده

های زیرزمینی وارد شوند و های عمقی آب به آبهای سطحی به آبهای سطحی وارد شوند. از سوی دیگر ممکن است این ترکیبات همراه با جریانجریان

ها در خاک می تواند اثرات مخربی بر محیط و سالمت انسان وان و انسان وارد گشته و به طور کلی تجمع آالیندهتوانند به زنجیره غذایی گیاه، حینهایتًا می

[. در سه دهة اخیر روشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مختلفی نظیر تصفیه حرارتی، تثبیت و جامدسازی و پاکسازی زیستی ، جهت ۸و  ۶داشته باشد]

اند. روش های فیزیکی و شیمیایی متعددی، برای مقابله با آلودگی های نفتی در خاک وجود دارد ده و مورد استفاده قرار گرفتهرفع آلودگی از خاک ایجاد ش



 

مورد استفاده  که بسیاری از آنها به سبب هزینه باال، حذف آلودگی از مناطق با وسعت نسبتاً کم و اثرات جانبی مُضر در شرایط طبیعی زیست محیطی، کمتر

های ها دارد. از این رو در سالهای اخیر به روشخیز، نیاز جدی به مبارزه با این آالینده[. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای نفت۸و  7ار می گیرند ]قر

پاالیی تی یا زیست[. پاکسازی زیس۹پاالیی(، توجه بیشتری شده است ]زیستی نظیر پاکسازی زیستی یا )درمان بیولوژیکی، زیست سالم سازی و زیست

های زیست محیطی که یک روش کم هزینه و بدون آسیب به ها در اصالح خاک و حذف آالیندههای آلوده یعنی کاربرد گیاهان سبز و میکروارگانیسمخاک

لوژیکی خاک و پیامدهای مثبت آن بیولوژی خاک و اکوسیستم است. این رویکرد به دالیل ارزانی، سادگی، عدم تأثیر سوء بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیو

خیز بوده و از حوادث آلوده کننده مرتبط با استخراج، حمل و مصرف [. از آنجا که کشور ما نفت1۰های اخیر روز به روز رو به افزایش می باشد]در سال

ر می رسد. البته الزم بذکر است در بسیاری از گونه روشهای پاکسازی امری الزم و بدیهی به نظمحصوالت نفتی بی نصیب نیست، عنایت بیشتر به این

 شود.پاالیی یا کاشت گیاه سازگار با منطقه استفاده میفرآیندها برای تکمیل پاکسازی زیستی، از گیاه

    مواد و روشها 

 یستیسازی محل پاکسازی زآماده -1

متر از حریم مسیر خط انتقال نفت شیراز بطور کامل  ۶۰۰با شعاع آلودگی  خاماندازی پایلوت و انجام این پژوهش عملیاتی، خاک آلوده به نفتجهت راه

مترمربع دِپُو  ۸۰۰سازی برداشت شده و به محلی دیگر که به عنوان مرکز انتقال نفت می باشد منتقل و در زمینی به وسعت بوسیله ماشین آالت سنگین راه

خام و آالینده حاصل از آن به خاک و آبهای زیرزمینی بستر نفوذناپذیر استفاده شد تا از نفوذ نفت آلوده، از آهک به عنوان گردیده است. قبل از دپوی خاک

خام پس از جمع آوری در محل ذخیره های نفتجلوگیری گردد. در ضمن محل پایلوت مورد نظر در کنار آبرو مرکز در نظر گرفته شده بود تا لجن و واکس

خام به داخل مخازن نفت هدایت و ریخته و از آنجا پس از تفکیک، نفت ۴7(OWSفیزیکی جداساز آب و روغن )ستم تصفیهشیرابه از طریق آبرو به داخل سی

                                                           
4 7- Oil Water Separator 



زیست جلوگیری شود. این پژوهش از اسفند ماه سال های نفتی به محیطها و هیدروکربنتبخیر جاری شود تا از نفوذ آالیندهپساب حاصل از نفت به حوضچه

 به اتمام رسیده است.  1۳۹۴انجام این پاکسازی زیستی حدود یکسال و نیم بطول انجامید و در خردادماه  شروع شد که 1۳۹۲

 ها(ها )باکتریعملکرد میکروارگانیسم -۲

هایی از میکروارگانیسم ههای مبارزه با این آلودگی، استفادخوار است. یکی از راههای نفتهای نفتی استفاده از باکتریبطورکلی یکی از راههای رفع آلودگی

ه نفت را دارند، ماده ای بنام خوار که توانایی تجزیهای نفتخطر تبدیل کنند. باکتریتوانند نفت را تجزیه کرده و آن را به مواد بیاست که می

Biosurfactant صیت امولسیون البته همین خا کند کهاهش داده و آن را امولسیونه میسطحی نفت را کاز خود خارج می کنند که این ماده کشش

تری تبدیل ادهاکسیدکربن و مواد سکنندگی کاربردهای صنعتی بسیاری دارد. نفت امولسیون شده توسط باکتری تجزیه می شود و به این ترتیب به دی

 [. 11های موجود در طبیعت شوند ]توانند جذب میکروبگردد که میمی

 ای مورد آزمایش هبرداری و خصوصیات خاکروش نمونه -۳

 5۰الی  ۳۰خام و خاک پاکسازی شده از منطقه مورد پایش از عمق آلوده به نفتبصورت تصادفی سه دسته خاک عبارتند از خاک شاهد )غیرآلوده(، خاک

نها نظیر، بافت خاک به یی آمیلیمتری، برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیا ۲سانتی متری برداشته شده است. خاک های مورد مطالعه پس از عبور از الک 

وش ابل جذب به رقتاسیم روش هیدرومتری، هدایت الکتریکی در عصاره گِل اشباع، واکنش خاک در گِل اشباع، فسفر قابل جذب به روش اولسِن، سدیم و پ

 (.1دول ون با سود تعیین شد )جمونیوم و قرائت با فلیم فتومتر، نیتروژن کل به روش کجلدال و آهک به روش تیتراسیآگیری با استات عصاره

 

 مطالعه مورد هایخاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برخی: 1جدول 



 

 

 خاک از بافتTPHs غلظت  تعیین -4

ساخت  Merckهای مورد آزمون از دسته محصوالت شرکت ( از بافت خاکTPHsکل ترکیبات نفتی ) ۴۸های آلی مورد استفاده جهت استخراجتمامی حالل

های کروماتوگرافی و به خصوص کروماتوگرافی گازی بوده است. نمونه تیمارهای برداشت درصد مخصوص کار با دستگاه ۹۹/۹۹ان با درجه خلوص کشور آلم

با ها بطور مجزا با هم مخلوط شده و در معرض هوا در دمای اتاق خشک شده و سپس با عبور از الک شده از چندین نقطه زمین مربوط به هر دسته از خاک

                                                           
 سنجش هیدروکربنهای نفتی و سموم -دستورالعملهای مصوب اداره محیط زیست -48



سازی آماده TPHsها برای آزمایش اند و نمونهو انستیتو تکنولوژی ماساچوست عبور داده شده ۴۹(AASHTOمتری مطابق استاندارد آشتو )میلی ۲ حفره

 شدند. 

 130مدل  IKAKساعت با لرزاننده  ۲هگزان به مدت  -nلیتر میلی ۲۰گرم خاک، در معرض حالل  1۰های مورد آزمون از خاک TPHsجهت استخراج 

basic  اند. پس از طی این زمان مخلوط خاک و ساعت به حال خود رها شده ۸بهم خورده و سپس حدودn-  ۴5/۰هگزان توسط کاغذصافی با اندازه حفره 

های استخراج شده TPHsهگزان که حاوی  -n استخراج شده از بافت خاک، جدا شده است. حالل  TPHsمیکرون بوسیله دستگاه فیلتراسیون، حالل حاوی 

 TPHsلیتر برسد. جهت سنجش غلظت میلی 1تغلیظ شده تا حالل، تبخیر شده و حجم نمونه تغلیظ شده به  2Nاز بافت خاک است تحت جریان مالیم گاز 

به طول  MAT-1با ستون  ISeries I 5890مدل  hp Agilent، 5۰( استفاده گردید. دستگاه موردنظر برای آنالیزGCگازی )خاک از دستگاه کروماتوگرافی

به دستگاه تزریق  10µlit Hamiltonمیکرولیتر از نمونه تغلیظ شده توسط سُرنگ تزریق  1بوده است. مقدار  FIDو دتکتور  RESTEKمتر از مارک  15

 درجه سانتیگراد بر دقیقه  1۰ان دمایی دقیقه در این دما نگهداشته شده سپس با گرادی 1درجه سانتیگراد بوده که به مدت  ۴۰شده است. دمای اولیه ستون 

 انواع خاک را نشان می دهد. TPHsغلظت  ۲داشته شده است. در ادامه جدول دقیقه در این دما نگه ۴۰درجه سانتیگراد رسانده شده و به مدت  ۲۰۰به 

 خاک TPHs: غلظت ۲جدول

TPH (1-mgkg) نوع خاک 

 خاک شاهد )غیرآلوده( 1/۰

 اک آلودهخ ۶۲۳5

 خاک پاکسازی شده 1۸/1۴

 نشان داده شده است. ۲و  1کروماتوگرام گازی نمونه خاک شاهد )غیرآلوده( و پاکسازی شده در اشکال 
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 کروماتوگرام گازی نمونه خاک شاهد:1 شکل

 

 شده:کروماتوگرام گازی نمونه خاک پاکسازی۲شکل 

 

 

 

 

 بحث



 ( Land-farmingکشت زمین )

ان واکنشهای ایش توا کشت زمین عبارت است از برهمزدن خاک آلوده )بصورت دستی یا مکانیکی( به منظور هوادهی آن و در نتیجه افزلندفارمینگ ی

( در حقیقت فناوری اصالح سطح زمین و بازسازی خاک است که باعث کاهش غلظت ترکیبات نفتی از طریق LFاحیاء در خاک. لندفارمینگ ) -اکسیداسیون

های هوازی خاک های آلوده از الیه نازک سطح زمین و تحریک فعالیت میکروببرداری گسترده خاکتی می شود. این فناوری معموالً شامل خاکزیستجزیه

هوازی ط کربن در شرایمغذی و رطوبت می باشد. تجزیه ترکیبات هیدرواز طریق هوادهی و یا اضافه کردن مواد معدنی از قبیل کُود نیترات و فسفات، مواد

گیرد. بدین منظور باید با عملیات شخم و ... تهویه خاک را بهبود بخشیده، اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسمها را هوازی صورت میتر از محیط بیبسیار سریع

ق کمی ه عمداگر خاک آلو دارد. در اختیار آنها قرار دهیم. نتایج رشد فعالیت میکروبی جهت کاهش موادنفتی جذب شده به میزان تنفس میکروبهـا بستگی

متر  5/1تر از میقعه نفت بدارد )مثالً کمتر از یک متر از سطح خاک( شاید بتوان فعالیت میکروبی را بدون خاک برداری تحریک کرده و اگر خاک آلوده 

 [.7شان داده شده است]ن ۳ه را روی زمین پهن کرد. شمای کلی روش کشت زمین در شکل برداری شود و خاک حاصلباشد باید خاک

 

 (Land-farming)زمین  کشت روش کلی شمای :۳ شکل

 [.1۲]ذیل بیان گردیده است ای از مزایا و معایب لندفارمینگ دردر ادامه خالصه

 مزایای لندفارمینگ



 

 طراحی نسبت آسان و اجرایی -

 ه به شرایط مطلوبسال بست ۲ماه تا  ۶زمان کوتاه پاکسازی خاک: بین  -

 دالر برای هر تن خاک آلوده ۶۰تا  ۳۰نرخ رقابتی:  -

 مؤثر بودن بر اجزای آلی با میزان تجزیه مولکولی پایین -

 معایب لندفارمینگ

 آید.بسیار مشکل بدست می ppm 1/۰و غلظت مواد کمتر از %۹5کاهش غلظت بیش از -

 اشند.بهیدروکربن های نفت اثربخش نمی ppm 5۰۰۰۰برای غلظت مواد بیش از -

 گیرد.( جلوی رشد میکروبی را میppm ۲5۰۰وجود غلظت زیاد فلزات سنگین )بیش از -

 به زمین زیادی جهت اصالح خاک نیاز هست. -

 جـود می آیند که باعث نگرانی است.غبار و بخارات زیادی در طول عملیات به و -

 ارزیابی اثربخشی لندفارمینگ 

و  جزاء آالیندهشخصات ابستگی دارد. این پارامتر به سه گروه تقسیم شده است که عبارتند از: مشخصات خاک، ماثربخشی لندفارمینگ به عوامل زیادی 

 [.1۲شرایط آب و هوایی]

 

 

 مشخصات خاك  -1



ها و اسفنجها است. در هیاختها، تکهای گوناگون شامل باکتریها، قارچها، خزهمیکروبی: معموالً خاک حاوی شمار زیادی میکروارگانیسم تراکم جمعیت -1-1

نظر بیوشیمی  ها، باکتریها پرشمارترین و ازها معموالً هوازی هستند. از میان این ارگانیسمخاکهای آبرفتی که برای کشاورزی بسیار مناسبند این ارگانیسم

لولی و یک منبع انرژی جهت مراقبت از سرشد  ها به یک منبع کربن برایر محیطی که اکسیژن کمی وجود دارد. باکتریترین گروهند به خصوص دفعّال

ها معموالً در یسمع میکروارگانز انواااعمال متابولیکی رشد نیاز دارند. باکتریها همچنین به نیتروژن و فسفر برای رشد سلولی نیاز دارند گرچه میزان متنابهی 

ود شاک اضافه می خها یا کود حیوانی )حاوی جو و کاه( نیز به وارگانیسمخاک موجودند اما در اقدامات اصالحی جهت رشد سلولی که مخلوط خاک و میکر

 [.1۲ها ]أمین خوراک بیشتر برای میکروبتمیکروبی و نیز استفاده از کود دو مزیت دارد یکی افزایش جمعیت

1-۲- pH ها خاک: جهت تقویت رشد باکتریpH  واهد بود. اگر مناسب خ 7ی باشد که مقدار بهینه ۸تا  ۶خاک باید بینpH  خاک قبل از لندفارمینگ

ک ممکن است بر اثر خا pHخاک تنظیم شود و سپس عملیات لندفارمینگ شروع شود. در طول لندفارمینگ  pHخارج از این دامنه باشد الزم است ابتدا 

دهد. در نشان می ثربخشی لندفارمینگ را بطور خالصهخاک روی ا pHتأثیر  ۳دن گوگرد کاهش یابد. جدول شدن آهک افزایش یافته و یا با اضافه شاضافه

دفارمینگ در نظر خاک بصورت اصالحات خاک در طول طراحی و اجرای لن pHباشد مطمئن شوید که تنظیم  ۸کمتر و یا بزرگتر از  ۶از  pHصورتیکه 

 .    گرفته شده است

 

 

 

 

 خاک و اثربخشی لندفارمینگ pH: ۳جدول                     

pH اثربخشی لندفارمینگ خاک 



 

 )پیش از لندفارمینگ( 

 

 ۸ ≥PH ≥ ۶   

۸˃ PH ˃ ۶  

 کالً مؤثر بوده است. 

خاک لندفارم احتیاج به اصالح دارد تا به 

 در دامنه مؤثر برسد. pHسطح 

 ا از میان سطح زیرین خاک را محدودهای خاک برای رشد مناسب به رطوبت نیاز دارند هر چند که رطوبت، عبور هورطوبت خاک: میکروارگانیسم -1-۳

شد نه اید مرطوب باکند که به نوبه خود دسترسی به اکسیژن که برای فرآیند متابولیکی باکتریهای هوازی ضروریست را کاهش می دهد. بطور کل خاک بمی

درصد وزن خاک  ۳۰تا  1۲نگهداشت آب یا  درصد ظرفیت عمومی خاک منطقه برای ۸5و  ۴۰خیس به طوری که از آن آب بچکد. حد مناسب رطوبت بین 

ع شود که این موضوع در موقبایست رطوبت به خاک اضافه شود زیرا خاک بر اثر تبخیر خشک میمی باشد. بطور متناوب در طول عملیات لندفارمینگ می

افتد. این  مینگ اتفاق میتخلیه آب ندارد در هنگام لندفاروبت در نقاطی که بارندگی زیاد دارد و راه شود. انباشت بیش از حد رطعملیات هوادهی بیشتر می

خاک جلوگیری و فرسایش حد آب شرایط را باید در طرح لندفارمینگ در نظر بگیرند. برای مثال با استفاده از پوشش غیرقابل نفوذ می توان از نفوذ بیش از

 [.1۲می دهد]دامنه مطلوب رطوبت خاک در عملیات لندفارمینگ را نشان  ۴کرد. جدول 

 

 

 

 : دامنه مطلوب رطوبت خاک در عملیات لندفارمینگ۴جدول 

 اثربخشی لندفارمینگ رطوبت خاک



 ٪۴۰ ≤ظرفیت محوطه  ≤ ٪۸5 مؤثر

در زمانهای الزم، نیاز است 

رطوبت خاک اضافه شود تا 

 رشد باکتریها حفظ شود.

 ظرفیت محوطه ˂ ٪ ۴5

طراحی لندفارم نیاز به 

ب تعبیه محل زهکشی آ

 دارد.

 ظرفیت محوطه ˃ ٪ ۸5

درجه سانتیگراد به طور  1۰شود. تحقیقات نشان می دهد که فعالیت میکروبی خاک در دمای زیر ها به دما مربوط میخاک: میزان رشد باکتریدمای -1-۴

هایی که در تخریب هیدروکربنهای نفتی باکتری شترشود. فعالیت میکروبی بیدرجه سانتیگراد کامالً متوقف می 5 یابد و در دمای زیرقابل توجهی کاهش می

درجه  1۰ت میکروبی به ازای هر درجه سانتیگراد، میزان فعالی ۴5تا  1۰درجه سانتیگراد کاهش می یابد. در محدوده دمای  ۴5مؤثرند هم در دمای باالتر از 

های مشخصی از سال رشد باکتری و بنابراین کند فقط در دورهتغییر می(. از آنجا که دمای خاک با دمای محیط 5افزایش دما دو برابر می شود )جدول 

 [.1۲نامند. ]یم "ینگفصل لندفارم"تخریب اجزاء خاک کاهش خواهد یافت. مدت زمانی از سال را که دمای محیط در دامنه فعالیت میکروبی قرار دارد 

 

 

 : دمای خاک و اثربخشی لندفارمینگ5جدول 

 دفارمینگاثربخشی لن دمای خاک

C۴5°  دمای خاک C1۰° مؤثر 



 

C۴5°  دمای خاک C1۰°  بطورکلی مؤثر نیست: فعالیت

میکروبی در موقع افزایش دما 

از بین می رود ولی در محدوده 

مؤثر فعالیت میکروبی باقی 

 ماند.می

هایی ریولیدمثل باکتنفتی با تراکم بسیار باال و فلزات سنگین در خاک محوطه می تواند سمّی باشد یا جلوی رشد و تلظت و سمیّت: وجود موادآلی غ -1-5

شود. قابل توجه ها میکتریلیت باکه وظیفه تخریب بیولوژیکی در لندفارمینگ دارند را بگیرد. بعالوه موادآلی با تراکم بسیار پایین هم باعث کاهش سطح فعا

باشد اثربخشی لندفارمینگ مؤثر  ppm ۲5۰۰و فلزات سنگین کمتر یا مساوی 5۰۰۰۰الی  ppm 1۰۰۰۰ها در محدوده گر تراکم مجموع هیدروکربناینکه ا

در  بد.وط شود تا تراکم آلودگی کاهش یاباشد بنابراین باید خاک آلوده بطورکامل با خاک پاک مخل ppm 1۰۰۰۰ها بیشتر ازبوده و اگر مجموع هیدروکربن

یرمؤثر بوده و باشند اثربخشی لندفارمینگ غ ppm ۲5۰۰و فلزات سنگین بیشتر از ppm 5۰۰۰۰ضمن چنانچه تراکم مجموع هیدروکربن ها بیشتر از 

 شرایط سمّی و بازدارنده برای رشد باکتریها وجود دارد که کاهش آلودگی از طریق مخلوط کردن با خاک پاک ضروری است.

 

 

 

 

 ندفارمارزیابی طرح ل -2



ه به لندفارم بست ن: ملزومات زمین را می توان با تقسیم توده خاکی که باید اصالح شود از طریق عمق خاک لندفارم مشخص کرد. عمقملزومات زمی -۲-1

اینچ هم  ۲۴انند حتی به عمق یار قوی می توکند. تیلرهای بسسانتیمتر( تغییر می 5۰الی  ۳۰اینچ ) 1۸تا  1۲زنی مورد استفاده از های شخمتوانایی دستگاه

 های آلوده و راه رفت و آمد نیاز هست.های بیشتری نیز در اطراف لندفارم جهت حصارکشی خاکجهت هوادهی زمین لندفارم برسند. محوطه

ت یک یا چند زمین داشته شود. لندفارم ممکن اسعموالً با ترسیم زمین موردنظر جهت لندفارم و راه دستیابی به آن مشخص میطرح لندفارم: م -۲-۲

 (.5و  ۴باشد)شکل 

 

 : محل پاالیش خاکهای آلوده )لندفارم(۴شکل 



 

 

 : پالن شماتیک از لندفارم5شکل 

خامت سانتی متر و ض ۸۰سازی محوطه )زیر و رو کردن، پاکسازی و درجه بندی(، آماده سازی خاکریز به ارتفاع حدود رم: شامل آمادهساختن لندفا -۲-۳

 5۰ع وده با ارتفاهای جمع آوری و اصالح پساب، روش های پیش اصالحی خاک )مثالً: تپه کردن خاک آلی متر، خط کشی )در صورت لزوم(، سامانهسانت 5۰

های مناسب اصالح بخارات خاک( و دستگاه pHسانتی متری به روش ویندرو، مخلوط کردن با خاک تمیز و اصالحات جهت کاهش آلودگی و کنترل 

ها و بن ورود روانامینی و همچنی(. درضمن باید مالحظات جلوگیری از نفوذ شیرابه و پساب نفتی به خارج از محوطه لندفارم و آبهای زیرز۶د )شکل باشمی

 آبهای سطحی با جریان باال به داخل لندفارم صورت پذیرد.



 

 : برش عرضی از محل لندفارم۶شکل 

 های کشاورزی مثل تیلر و تراکتور می شود. بهترین روش دستگاه دیسکی که عقب تراکتور بسته می شوداههی: معموالً شامل دستگدستگاه هواد -۲-۴

 (.7شوند)شکل یر چرخ تراکتور لِه نمیزباشد. بطوری که خاک های پوش داده شده می

 

 : تراکتور در حال زیر و رو کردن خاک جهت هوادهی7شکل 

 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه



 

تولیدات پتروشیمیایی  ودرصد از منابع نفتی جهان  5۸/۸نفتی از خاک و اینکه کشور ایران دارای بررسی فرایندهای رایج در حذف آالینده های با توجه به

 1۰۰۰۰قال سوختگیری و ایستگاه انت 1۳۰کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز و بیش از  ۲5۰۰۰میلیون تن در سال و همچنین دارا بودن بیش از  ۳۰حدود 

سازی . امروزه پاکهای نفتی، در معرض شدید آلوده شدن خاک و آبهای زیرزمینی خود به نفت و فراورده های نفتی قرار داردتانکر حمل نفت و فراورده

های بسیار کارآمد تصفیه شود یکی از روشهای آلی و سالم کردن محیط استفاده میهای زنده برای تجزیه زیستی آالیندهزیستی که در آن از میکروارگانیسم

سازی، میتوان به ساده بودن تکنولوژی، های سالمهای آلوده به ترکیبات شیمیایی است. همانطور که اشاره شد از مزایای این روش، به نسبت دیگر روشخاک

ها و عدم نیاز به تجهیزات ریب کامل آالیندهتخهای جاری اولیه، امکان ایی، پایین بودن هزینههای فیزیکی و شیمیامکان استفاده همزمان با سایر روش

های کشور در خاک های بومی موجودتخصصی را نام برد. یکی از اهداف اصلی اجرای این پژوهش شناسایی، حفاظت و به کار بستن پتانسیل میکروارگانیسم

وژی دید از تکنولجما خواهند داشت. پاکسازی زیستی شاخه ای  اقلیمی کشور های تجاری، سازگاری بهتری با شرایطاست که مسلماً در مقایسه با نمونه

شود. روش لندفارمینگ در کاهش غلظت تقریباً تمام اجزای تشکیل دهنده های زیرزمینی و خاک استفاده میها در آباست که برای کاهش غلظت آالینده

در حدود  (TPHsیدروکربنهای نفتی )هوهش فنّی و عملیاتی درصد حذف کل که بیان شد در این پژنفتی مؤثر شناخته شده است. همانطوریهایفرآورده

این زمینه  خصصی دردرصد بوده که کاهش چشمگیری در روند حذف آلودگی نفتی از خاک داشته است. امید است تا با افزایش مطالعات علمی و ت 7/۹۹

 بتوانیم گامی نوین در جهت خدمت به کشور عزیزمان برداریم. 

 قدردانی تشکر و 

 انجام اورنگی و برای مهندس سیاوش آقای جناب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطه فارس محترم مدیریت حمایت و پشتیبانی فّنی و مالی از نگارنده

 .نماید را م قدردانی و تشکر کمال به دلیل زحمات بی شائبه آنالیز خاک از کارکنان محترم آزمایشگاه زاگرس آبشناس فارس
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