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 هاترین یافتهمهم

 کاهش در تحّرک  های نفتی در خاک، فرآیند جذب سطحی سببندهکاهش آالی متعددهای مکانیسم در بین

 گردد.های نفتی و تثبیت آنها و در نتیجه جلوگیری از نشر و انتقال بیشتر آالینده در سطح یا عمق خاک میمولکول

  های نفتی خیلی بهتر جذب سطحی آالیندهوری ایزوترم جذب سطحی، های تئاز بین مدلمدل ایزوترم النگمویر

 کند.را در خاک توجیه و تفسیر می

 نماید که ناشی از سطح ویژه باالی های نفتی را روی سطوح خود جذب میخاک رسی میزان بیشتری از آالینده

 .هستندهای هیدروکربنه که مستعد جذب بیشتر مولکول است هاییاین خاک و وجود سایت

 های دهد مکانیسمتر کربنی نسبت به روغن موتور و گازوئیل نشان میکم بودن جذب نفت سفید با زنجیره کوتاه

 باشد.ها بسیار مؤثر میآبگریزی و واندروال که وابسته به طول زنجیره کربنی هستند در جذب مواد نفتی در این خاک

 مویرآالینده هیدروکربنی، ایزوترم، جذب سطحی، النگ کلیدي: هايواژه

 99-692-5  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 زادهسمیه پیرقلی -ابوطالب هزارجریبی  -نائینی علیرضا موحدیسید - سهیال ابراهیمی نویسنده)گان(:

های تعادلی جذب سطحی با سه بافت وند ایزوترمهای نفتی در خاک و بررسی رجذب سطحی آالینده عنوان:

 مختلف خاک

 

 99-692-5  شماره:

 11/9/1996  تاریخ:

    علمی هاي کوتاهیافته
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 وضوعاهمیت م

از  زیرسطحی و سطحی زیست هایمحیط در شیمیایی و مواد نفتی سرنوشت از آگاهی

 اهمیّتی ویژه از نفتی مواد به مسئوالنه محیطیزیست نظارت و آب کیفیّت حفاظت نظر

 منظور درکبه شده طراحی آزمایشی مطالعات به شدیدی نیاز زمینه این برخوردار است. در

 شود.می احساس خاص ترکیبات و نفتی مواد تجزیه و حرکت چگونگی کامل

 

 )شرح مساله( قدمهم

های اخیر، لزوم بررسی دقیق رفتار خصوص در سالهب نفتی هایهای آلودگیانهبا توجه به ظهور و بروز نش

های متناسب با جذب ها، چگونگی جذب آنها در سطح کلوئیدهای خاک و از سوی دیگر ترسیم مدلآالینده

های مورد بررسی انجام شود. در این راستا هدف اصلی ها، تالش شده تا چگونگی جذب سطحی آالیندهآالینده

نفتی مختلف با خواص و مشخّصات متفاوت و نیز ارائه مدل فیزیکی  آالینده 3 این طرح، بررسی جذب سطحی

بینی وضعیت بلیت پیشها که قانوع خاک با استفاده از نتایج نمونه 3های جذب سطحی آنها در و ایزوترم

 باشد.میپذیر آلودگی در آینده امکان
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

رسی به دلیل داشتن میزان سطح ویژه و درصد باالی منافذ ریز است. خاک رسی  میزان جذب باال در خاک

های ها از خود نشان داد و هم ظرفیت باالیی در جذب آالیندهرد مطالعه هم قدرت پیوندی بیشتری با آالیندهمو

های رسی و لومی نسبت به شنی عالوه بر سطح ویژه زیاد دارای مواد آلی باالتر نیز هستند و نفتی دارا بود. خاک

 ها بیشتر است. خاکبنابراین جذب مواد نفتی هم روی سطوح آلی و هم معدنی این 

ی روغن موتور با شدت بیشتری شد که آالیندهف مشاهده ( سه آالینده مختلaبا بررسی قدرت پیوندی )ضریب 

های درشت و سنگین روغن موتور با توجه به تعداد سه خاک شد. احتماالً مولکول جذب سطوح ذرات کلوئیدی هر

ت بیشتری جذب سطوح ذرات خاک شود. ه این آالینده با شدی آالینده سبب شد کمولکولی این ماده کربنزیاد 

ها ها نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب آالینده( هر یک از سه آالینده در خاکbبررسی حداکثر جذب )ضریب 

های روغن موتور به یکدیگر موجب های متعلق به روغن موتور بود. احتماالً چسبندگی و کوهیژن مولکولدر خاک

 محیط متخلخلدر سطحی  تفعل و انفعاالآن نسبت به گازوئیل و نفت سفید شده است. به طور کلی  جذب بیشتر

خیر و کندی نشر آلودگی نسبت به شرایط بدون أسبب نگهداشت یا تثبیت ذرات آالینده و در نهایت سبب ت خاک

 گردد.جذب سطحی می

 

 

 

 


