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 )شرح مساله( قدمهم

های فیزیکی و شیمیایی محیطی متعدد و تاثیر بر روی ویژگیاثرات منفی زیست دارا بودننفتی با های هآالیند

ایران نیز یکی از کشورهای کشور  .کندخاک و آب، کیفیت آنها را به مخاطره انداخته و سالمت بشر را تهدید می

 ، پخش، نشر وات مشتق از آننفت و ترکیب استخراج، پاالیش، پخش و ترابریکننده نفت بوده و در طول مهم تولید

محیطی عظیمی را سبب گشته و منابع ارزشمند آب و خاک را متاثر کرده نفوذ آن در خاک همواره مشکالت زیست

تعیین  باموریلونایت سنجی پاالیندگی آالینده نفتی با نانوذرات مونتدر این راستا هدف از این پژوهش امکان است.

در شرایط  و باقیمانده در آن های خاک سبک بافتستون از خاک ت سفید عبوریکل نف TPHو ارزیابی تغییرات 

های متناوب اعمال های مذکور در دورهعملکرد نانورسبود. در نهایت  ضربه، در تیمارهای مختلف نانو ذرات رس

   بررسی گردید. نفت سفید

 

 هاترین یافتهمهم

 باشد:شرح زیر میکیک سه دوره آزمایشات صورت گرفته بهها به تفیافته

  .در دوره اول نسبت نفت خروجی به ورودی از نسبت آب خروجی به ورودی در همه تیمارها بیشتر بود

و تنها جذب سطوح  های نانورس داشتههای نفت سفید با اندازه درشت توانایی کمتری در نفوذ بین الیهمولکول

های نانورس را داشته و آب با قطر کمتر از یک نانومتر توانایی جایگیری بیشتری در بین الیههای و مولکول شده

  شود.با پیوند هیدروژنی قوی بیشتر نگهداشته می

 درشت نفت سفید های در دوره دوم و با گذشت دو هفته، با پر شدن سطوح جذب سطحی امکان جذب مولکول

های کوچک آب ادامه یافت. با افزایش درصد نانورس آب ای مولکولیهکاهش یافته اما توانایی نفوذ بین ال

  بیشتری حفظ و نفت بیشتری دفع شد.

 های رسد توانایی نانوذرات برای نگهداری مولکولنظر میبه گذار آبی، سوم تناوب با گذشت زمان بیشتر در دوره

  آب نیز کاهش یافت.
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 اهمیت موضوع

 طلبد خاص را می صنعتی محیطی وزیستتمهیدات  زیست، محیط آلودگی نگرانی در موردافزایش روزافزون 

 های متعددی از دیرباز تا کنون، روش هاست.آنحذف یا کاهش  جدید هایتکنیکو یافتن  نیازمند جستجوو 

 نفتی، فعالیت آلودگی نشت از پس طبیعی کار برده شده است. در شرایطهبرای از بین بردن آلودگی نفتی ب

 شد؛ می آلودگی حذف به منجر همچون فوتو اکسیداسیون، با گذشت زمان عواملی یا و بومی هایمیکروارگانیسم

ه ب طبیعی عوامل که شد ها به محیط، باعثاز نفت و مشتقات آن و افزایش نشت این آالینده رویهبی اما با استفاده

های تولید مواد فناوری نانو یک حرکت جدید در سیستم از سویی،آلودگی نباشند.  مقدار این حذف به قادر تنهایی،

کنند، که این خواص توجهی پیدا میشوند، خواص جدید قابلکه مواد بسیار کوچک میایجاد نموده است، در حالی

 .در سطوح میکروملکولی یا بزرگتر قابل مشاهده نیست

طور گسترده در العاده، بهسطحی فوقنانوذرات رس، مواد معدنی مهمی هستند که به واسطه خصوصیات جذب 

عنوان و به های رسی هستند که به مقدار زیادی تصفیه شدهها، پودررسشوند. نانوکاربردهای محیطی استفاده می

دارنده شعله و فرابنفش، افزایش مقاومت حرارتی، بازیک ماده افزودنی برای افزایش مقاومت، مقابله در برابر اشعه 

موریلونایت یک کانی رسی با خواص جانشینی مونت .شوندزیست استفاده میهای موجود در محیطجذب آالینده

ها جذب شده به سطح رس با اشتراک گذاشتن یک یا چند لیگاند ایزومورفیک ذاتی است. در فرایند جذب، یون

 شوند. های منفرد )مجزا( میهای همچون کمپلکساکسیژن( جاذب کاتیون )عموماً

ها مورد توجه عنوان جاذب در پاالیندگی و تصفیه گستره وسیعی از آالیندههزه کاربرد روزافزون این مواد بامرو

موریلونایت در تصفیه آالینده سنجی استفاده از نانوذرات رس مونت. در این پژوهش امکانبسیار قرار گرفته است

 ارزیابی قرار گرفت.  دنفتی در محیط آبی مور
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکللی )مشتمل باطالعات تکمی

نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش میزان نانورس در خاک، نسبت حجم نفت سفید خروجی به ورودی 

( و میزان هیدروکربن باقیمانده در خاک افزایش یافت. نسبت آب خروجی به ورودی )در تیمارهای 1کاهش )شکل 

نسبت نفت خروجی به در دوره اول (. 9صد نانورس در خاک، کاهش یافت )شکل حاوی آب( نیز با افزایش در

دلیل داشتن های نفت سفید بهورودی از نسبت آب خروجی به ورودی در همه تیمارها بیشتر بود. مولکول

یار نانومتر دارند، بس 8/0های آب که قطری در حدود اتم کربن در  مقایسه با مولکول 11تا  11های با مولکول

های آب با قطر کمتر از یک های نانورس دارند. مولکولگیری در بین الیهتر بوده و توانایی کمتری برای جایدرشت

موریلونایت نفوذ کرده و با پیوندهای هیدروژنی قوی، های نانورس مونتنانومتر، به مقدار بیشتر در بین الیه

های ها بین الیههای آب از طریق نفوذ آند جذب مولکولنگهداشت بیشتری دارا هستند. در واقع بیشتر فراین

شوند. با ها میهای سطحی نانورسهای نفت سفید، بیشتر جذب مکاننانورس و تورم کانی صورت گرفته و مولکول

های درشت نفت امکان های جذب سطحی، مولکولگذشت دو هفته و دوره دوم مشاهده شد که با کاهش مکان

علت اندازه بسیار کوچک، همچنان توانایی جذب در سطوح جذب نانورس های آب بهاما مولکولجذب کمتر داشته 

دلیل عدم وجود فضای در تیمارهای با درصد نانوذرات بیشتر آب بیشتری جذب شده و بهرا داشته، به همین علت 

  .شوندهای نفت سفید بیشتری دفع میکافی مولکول

 
 موریلونایت جی به ورودی در تیمارهای مختلف نفت و نانورس مونتنسبت نفت سفید خرو -1 شکل

 .نفت سفید A :111% ،B :01%  ،C :11% ،D :81% -در دوره اول
 

 

 

 موریلونایت نسبت آب خروجی به ورودی در تیمارهای مختلف آب و نانورس مونت -9 شکل

 . آب A :81% ،B :11% ،C :01% -در دوره اول

 


