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 مقدمه
  % سطح زمين پوشيده از آب است ، آب بدون شك70بيش از 

مي باشد . آمارها نشان  گرانبهاترين منبع طبيعي در سياره ما 

نوشيدنی   ميليارد نفر در دنيا آب1.5داده است که نزديک به 

 ميليون نفر ساليانه در دنيا به علت 5سالم ندارد و کمتر از 

. بيماريهای مرتبط با آلودگی آب می ميرند آبهای آلوده و

آمار و ارقام، حكايت از اين واقعيت دارد كه سطح همچنين 

آبهاي زيرزميني در برخي كشورهاي توليدكننده محصوالت كشاورزي، 

 متر كاهش يافته و اين وضعيت در منطقه چناران واقع 6/1ساالنه 

.  متر گزارش شده است8 به ميزان 81در استان خراسان، طي سال 

آلودگی آب ها در دنيای امروز  مساله ی بسيار مهمی است زيرا 

با کاهش روز افزون منابع آب  در دنيا بسياری از کشور ها به 

دنبال آب برای زندگی هستند .با توجه به پيش بينی دانشمندان 

احتمال ايجاد جنگ جهانی چهارم بر سر منابع آب وجود دارد .پس 

مديريت در منابع آب ها برای بشری بسيار مهم است. 

 روزافزون رشد و جمعيت، افزايش رشد به رو روند به توجه با از سويي

 چشمگيری افزايش نفتی مواد برای تقاضا ميزان نفت، به وابسته صنايع

 با همراه مصرف ميزان افزايش آن تبع به و توليد افزايش .است يافته

 محيط به نفتی مواد نشت مساله اين که ،است فراوانی پاشهای و ريخت

 و بار زيان اثرات خاک و آب منابع شدن آلوده .بخشد می شدت را زيست

 کننده، نشت ماده ميزان شدن مشخص .دارد همراه به ناپذيری جبران بعضاً 

 در آن غلظت ميزان و مختلف محيطهای در آن ماندگاری حرکت، مسير

 و آب منابع مديريت در که است اطالعاتی ترين اساسی از مختلف عمقهای

 دسترس در بايد خاک و آبی محيطهای آلودگی اب مقابله منظور به خاک

 .  باشد داشته قرار گيرندگان تصميم

 53درصد از آبهای شيرين زمين از آبهای زيرزمينی هستند. 95

زيرزمينی برای نوشيدن  درصد جمعيت هر کشوری از آب آبهای

 81 ز بيشتر اميزاناستفاده می کنند. در مناطق روستايی اين 

   است.درصد



  

 .  است و مشتقات نفتي نفتآبهامواد آلوده كننده جمله از 

 برداری بهره مورد دنيا در خام نفت بشكه بيليون چند از بيش ساالنه

 مقدار چنين يك از ساالنه استفاده و توزيع توليد، .گيرد می قرار

آلودگي نفتي .شود می محيطی آلودگي هاي زيست ايجاد باعث نفت زيادی

هميشه خطرناك و مرگبار است. زيرا، به دليل كندي تجزيه و 

  قابليت انتشار سريع، به همه جا سرايت مي كند.

ال آن مي تواند آلودگي ق بي توجهي در مراحل استخراج و انت

را باعث شود كه بعضا غير قابل جبران  هاي زيست محيطي فراواني

هستند. وقتي نفت خام به سطح زمين و يا آب راه پيدا مي كند 

سمي هم هستند مثل بنزن و تولوئن  قسمتهاي سبك آن كه بسيار

نمايند   بخار مي شوند و هواي آن منطقه را آلوده ميا"سريع

تركيبات نفتي براي مدتهاي طوالني در  اما قسمتهاي سنگين تر

. ماند و خاك و آب را آلوده مي كند محيط زيست باقي مي

مناطق نفت خيز اكثرا در بستر دريا ها و    بدليل اينکه 

 در هنگام استخراج نشت نفت مي تواند ،ساحلي قرار دارند مناطق

آبهاي دريا و يا اقيانوس و همينطور به ساحل و زمينهاي  به

 زيست را آلوده كند. مجاور آن راه يابد و محيط

 ايجاد آلودگي هاي نفتي در مسير انتقال اين ماده جهت   

انجام مي گيرد كه مي تواند در اثر نيز تحويل به مقصدي ديگر 

 نشت و يا   انتفال باشدو اتصاالت و پمپهای لوله خطوطنشت از

فرآورده ها از کشتی ها و يا واژگونی تانکرهای نفتکش باشد.آب 

آلوده ناشی از شستشوی مخازن و يا آب آلوده ناشی از شستشوی 

کف محوطه های بارگيری ،موتور خانه ... نيز منجر به آلودگی 

محيط زيست می گردد. 

آلودگی  مخازن ذخيره زيرزمينی يکی از مهم ترين عواملنشت 

منابع آب های زير زمينی و خاک ، در جايگاه های سوخت گيری 

. است

در دوره آموزشي كه با عنوان:  
        " "Practical Training For Contaminated Sites Investigation & Remediation 
Technologies و  به مدت سه هفته در كشور آلمان برگزار گرديد با 

انواع تكنولوژيهاي پيشرفته پاكسازي خاك و آبهاي زير زميني 
بصورت عملي آشنا شديم كه مختصرا" به آنها اشاره مي گردد. 

 



  

روشهاي رفع آلودگي: 
 

 محل ،در انتخاب تکنولوژی پاکسازی در نظر گرفتن نوع آالينده 
  قوانين و استانداردهای،آلوده شده 

 فاکتور هزينه و زمان ، زيست محيطی حاکم در آن منطقه 
 پاکسازی و نحوه جلوگيری از پراکندگی آلودگی به

 محيط های ديگر اهميت دارد.اصوال روشهای پاکسازی خاك وآبهاي 
زير زميني به دو دسته مهم تقسيم می شوند : 

) In- Situ Remediationرفع آلودگي در محل (   -1
 ex- situ remediation) رفع آلودگي بيرون از محل( -2

 Ex – Situروشهای 
جهت آب های 
زير زمينی 

 – Inروشهای  
Situ جهت آب  

های زير زمينی 

 Ex – Situروشهای 
جهت خاک 

  –  Inروشهای  
Situ جهت خاک 

* Uv – oxidation 
* Pump & treat 
with air stripping 
*Carbon adsorption 
*Chemical 
treatment 
*Oxidation -
reduction 
* Distillation 
*Solvent extraction 
* Revers osmosis 
* Precipition 
*Membrane   
filtration 

 

* Barrier walls 
*Reduction 
oxidation 
* Hot water steam  
*Flushing stripping 
* Surfactants 
* Bioremediation 
* Chemical 

 

* Chemical 
*Oxidation- reduction 

Extraction*  
* Thermal Desorption 
* Solvent Extraction 
* Land treatment 
* Bioremediation 
* Incineration 
  

* Bioremediation 
* Bio venting 
* Soil flushing 
* Soil vapor  
Extraction  

 

نكته: 
 – Exدر مورد پاکسازی خاک آلوده به مواد نفتی از سيستم های  

Situ  ياIn  –  Situ  استفاده می شود . زمانی که امکان دسترسی به
کليه محوطه آلوده نباشد يا ابعاد خاک آلوده به حدی زياد 

باشد که حمل و نقل خاک مربوطه هزينه های تمام شده پروژه را 
 استفاده می شود . In  –  Situ از سيستم  ،افزايش دهد 

حال به تعريف تعدادي از اين روشها مي پردازيم: 
1-Air sparging technique 
2-Stripping: 

 از خاك آلوده VOCغالبًا اين تكنولوژي جهت حذف تركيب 
 هم كاهش مي يابد PAH و BTEXاستفاده مي شود كه به همراه آن 

در اين تكنولوژي از طريق شستشوي خاك با يك حالل مناسب 
پاكسازي انجام مي پذيرد. 

3-Soil vaccum extraction 



  

 متر باشد مي توان از اين 10اگر ضخامت خاك آلوده كمتر از 
تكنولوژي استفاده نمود. و در اين روش از طريق خارج كردن گاز 

و مايع از طريق ايجاد فشار خالء از خاك پاكسازي صورت مي 
پذيرد. 

4-pile   Remediation 
اين تكنيك مشابه روش لندفارنيگ مي باشد و اين روش براي خاك 
رس به تنهايي كار برد ندارد و بايد مخلوطي از خاكهاي ديگر 

نيز در آن باشد در اين روش جهت كاهش چسبندگي خاك از گچ 
 استفاده

 مي كنند و در فضاي باز و با ايجاد پوشش مناسب در سطح خاك 
عمليات پاكسازي انجام مي شود. و در كف زمين از كاه استفاده 

مي كنند كه خاصيت كاه متمركز كردن رطوبت مي باشد. 
 

5- Isco: in-situ  chemical  oxidation 
اين تكنولوژي يكي از تكنولوژيهاي ممكن جهت حذف آلودگيهاي 

نفتي در آبهاي زيرزميني مي باشد. كه از طريق روش اكسيداسيون 
پاكسازي مي شود. از جمله محدوديتهاي اين روش وجود مقدار 

 در حدقابل قبولي در Toc مي باشد و مقدار MTBEغلظت كمي از 
فاز خاك مجاور آبهاي زيرزميني باشد. 

 
6- Nanotechnology: 

 مقدار هيدروكربنهاي موجود در Nano ironدر اين روش از طريق 
آبهاي زيرزميني كاهش مي يابد. 

 
7- Natural attenuation 
در اين روش تصفيه به وسيله تجزيه  بيولوژيكي  طبيعي انجام 

مي شود . 
8- ENA (Enhance Natural attenuation) 

 
در اين روش از طريق باالبردن ميزان تصفيه طبيعي  

9-Land farming 
حداكثر ميزان در صد آلودگي خاك آلوده جهت استفاده از اين 

 در صد مي باشد و در صورت باالبودن در صدآلودگي قبل از 5روش 
 توسط يك حالل مناسب Soil washingاجراي اين روش بايستي عمليات 

استفاده شود كه جهت پاكسازي خاك از آلودگيهاي هيدروكربني 
 حالل مناسب نفت سفيد

 بايد باشد. 40cm مي باشد و حداكثر ضخامت خاك حدود 
10-Immobilization: 
در اين روش جهت پاكسازي فاز غيراشباع خاك استفاده مي شود و 

 ، هيدروكربنهاي آليفاتيك را كاهش BTEXمي توان فاكتورهاي 
داد. 

11-Electrical remediation  
در اين روش از طريق استفاده از الكترودها و فروبردن آنها در 

خاك كار پاكسازي را انجام مي دهند. 
 
 



  

 
 
 

 : pomp &Treatمقايسه روشهاي روش پاكسازي بيولوژيكي و روش 
Biological  Remediation pomp &Treat  

به وسيله نمونه، حالليت 
و تجزيه  

ميكروبيولوژي  
  

به وسيله نفوذ 
 و حالليت 

نحوه تاثير 
آلودگي 

ميزان حذف كل حجم آلودگي بخش كمي از آلودگي 
آلودگي برتصفيه 

آب 
زمان عمليات هميشه طوالني كوتاهتر 

همشيه قابل قابل مشاهده 
ديدن است  

ترمهاي تاثير 
گذار 

 
 

 
 pomp &Treatمقايسه نحوه پاكسازي از طريق بيولوژيكي و روش 

ماتريس براي تكنولوژيهاي بيولوژيكي 
Bioreactor Pile Land farming Parameter 

 
- - - Thin LNAPL 
- - - Thick LNAPL 
- - - TPH 
- + + BTEX 
+ O - PAH 
- O - phenols 
- - - CHC 
+ O - Chlor-aromats 

: غيرقابل  اجرا مي باشد.  -
+    : عملي و قابل اجرا مي باشد. 

       O .هيچ راندماني ندارد :  
 

همانطور كه مشاهده نموديد روشهاي متفاوتي جهت پاكسازي 
سايتهاي آلوده مختلف مورد نياز است.بهترين و کارآمدترين روش 

 باالترين ، روش های ترکيبی می باشند تا در يک زمان کوتاه ،ها 
بازده و کمترين هزينه را داشته باشيم . 



  

ار جمله فاكتورهاي محدود كننده انتخاب روش تصفيه، هزينه ، 
 زمان، داليل منطقي مسائل زيست محيطي 

 هزينه جهت 90)در صرف هزينه جهت تصفيه %1شكل مي باشد.( 
 مابقي به منظور حالت 10اجراي بهترين روش مي باشد و %

پايداري روش مورد نظر در زمانهاي آتي مي باشد. بنابراين 
صورت مي پذيرد. investigationتشخيص درست روش از طريق 

 
 

 
 
)(Land Farming 
 

 بهترين گزينه ،اگر بتوان خاک آلوده را جابجا کرد 
Land farming .است 

 نياز به يک مکان ايزوله دارد که مانع از ، Land farmingسيستم 
 شيرابه و مواد آالينده به اليه های زيرين خاک شود ،خروج آب 

بدين منظور می توان از يک محيط بتونی ايزوله به قطر ديواره 
 پلی وينيل کلرايد p.v.c) سانتيمتر استفاده کرد يا از مواد( 15

به صورت اليه ای بر روی يک محيط خاکی متراکم شده استفاده 
نمود .  

اساس اين روش استفاده از قدرت هضم کنندگی ميکروارگانيسم ها 
ز  اچه ،است . همان طور که می دانيد ابتدا بايستی خاک آلوده 

در حدی باشد  ،لحاظ سايز بندی و چه از لحاظ غلظت مواد آالينده 
به راحتی به تمامی سطوح خاک  دن بتوان هاکه ميکروارگانيسم

دسترسی پيدا کرده و عمليات هضم را انجام دهند . پس ابتدا 
 ، و آسياب نمودن Soil washingنياز است با روش های فيزيکی مثل 

 خاک آلوده را آماده نماييم .
شستشوی خاک با حالل مناسب به اين منظور است که غلظت آالينده 

در خاک را به حدی برسانيم که موجود زنده بتواند مابقی 
آالينده را به راحتی هضم کند . در واقع ميکروارگانيسم ها جهت 

هضم آالينده با محدوديت غلظتی مواجه هستند . 



  

 را نمی توانند 5/0معموال ميکروارگانيسم ها غلظت باالتر از % 
تحمل کنند پس بايستی شستشوی با حالل و استخراج مازاد آلودگی 

ابتدا انجام گيرد . 
 و TPHبهترين حالل جهت خاک آلوده به تركيبات نفتي (داراي 

BTEX،(می باشد . ايتدا خاک با حالل شستشو شده نفت سفيد باال 
( روش شستشو می تواند به صورت مداوم انجام شود تا حالل اشباع 

 سپس با آب گرم شستشو شده و در نهايت جداسازی آب از ،گردد ) 
و سايز بندی خاک انجام شده تا خاک مناسب جهت تکنولوژی خاک 

Land farming . تهيه شود 
 مواد ، انتقال آب ، معموال سيستم های هوا دهی Land farmingدر 

بايستی  ،و زهکش جهت تخليه شيرابه  ميکرو ارگانيسم ها ،مغذی 
تهيه شود .در ضمن بايستی جهت رها شدن مواد فرار و آالينده 

های هوا نيز يک سيستم تصفيه در نظر گرفت .  
معموال از کربن اکتيو جهت حذف اين گونه آالينده ها استفاده می 

 شود و ليکن می توان از سيستم
 Uv - oxidation . نيز استفاده کرد 

هوادهی مناسب و  ،معموال با انتخاب يک ضخامت مناسب از خاک 
 15 تا 12می توان بعد از  ،ايجاد شرايط بهينه جهت ذخيره گاه 

ماه پاکسازی را کامل کرد . در واقع با تغيير پارامتر هايی 
 تا 30ضخامت مناسب خاک( حدودا  ،شخم زدن  ،مثل : ميزان هوادهی 

 سانتيمتر) زمان عمليات پاکسازی را کاهش داد . 40
در زمان پاكسازي به روش بيولوژيكي اصوال بايستی از ميکرو 
ارگانيسم های محلی استفاده شود . بهترين مکان جهت يافتن 

 ، خاک های آلوده ای هستند که از زمان نشتی ،ميکروارگانيسم 
 سال گذشته باشد . 4 ماه و کمتر از 6بيش از 

بر اساس تجربيات اگرريخت و پاش داشته باشيد بهترين ميکرو 
ارگانيسم ها را می توان در آن محل انتخاب کرد . بايستی نوع 

و درصد ترکيب مواد مغذی و غلظت هر کدام جهت رشد ميکرو 
ارگانيسم ها در آزمايشگاه تعيين شوند . 

گوگرد می  پتاسيم و ،فسفر  ،نيتروژن  ،مهمترين مواد مغذی : کربن 
باشند . 

همان طور که می دانيد ميکرو ارگانيسم ها به دو دسته هوازی و 
غير هوازی تقسيم بندی می شوند که در طراحی تکنولوژی می توان 

از هر دو به صورت جداگانه يا ترکيبی استتفاده کرد . 
جهت جذب فلزات سنگين می توان از توده مرده ميکرو ارگانيسم 

ها استفاده کرد چون ديواره سلولی ميکروب ها دارای بار منفی 
است و ميتواند محل جذب و تجمع کاتيون باشد و همچنين محل 

مناسبی برای گرد آوری و تجمع فلزات سنگين هستند . 
پيشنهاد می گردد به جای اضافه نمودن مواد مغذی شيميايی به 

 از مواد طبيعی استفاده شود . مثال می ،صورت خالص يا ترکيبی
توان از کود حيوانات يا مالس چغندر قند يا نيشکر استفاده کرد 

يا جهت حفظ رطوبت از خرده های چوب يا نی استفاده نمود . 
بدين ترتيب حجم شيرا به نيز کاهش پيدا می کند .  

اضافه  ، بايستی سيستمی برای شخم زدن خاک Land farmدر طراحی 
نمودن آب همراه با مواد مغذی و در فصول بارندگی يا خشکی بيش 



  

 به منظور حذف Land farm بر روی p.v.c استفاده از يک پوشش ،از حد
 Landيا حفظ رطوبت پيش بينی گردد . در ضمن بايستی طراحی کف 

farm درصد باشد تا 1 به گونه ای باشد که دارای يک شيب حدود 
 هدايت شده و نهايتا توسط يک پمپ مجددا Drainشيرابه به قسمت 

 استفاده گردد . در ضمن بايستی Land farmجهت تغذيه بر روی 
 جهت بازرسی و Land farmامکان دسترسی به تمام نقاط و اطراف 

گرفتن نمونه فراهم شود و در نهايت هر جايی که امکان دسترسی 
  Land farm جاده و برق وجود دارد امکان ايجاد يک سايت ،به آب 

امکان پذير است . 
استفاده از در ارتباط با پاکسازی لجن حاصل از اليروبی مخازن 

  وسپسروش فيزيکی جداسازی (سانتريفوژ)
 land farm .پيشنهاد می گردد 
 

 در فاز آب و گاز UVتكنولوژي 
 نور نوعي انرژي الكترو مغناطيسي است كه معموالً به عنوان 

امواج الكترو مغناطيسي توصيف مي شود امواج الكترو 
مغناطيسي يك رده از امواج هستند كه داراي مشخصات ذيل 

هستند. 
امواج الكترو مغناطيسي داراي ماهيت و سرعت يكسان هستند  -1

و فقط از لحاظ فركانس يا طول موج با هم تفاوت دارند. 
در طيف امواج الكترو مغناطيسي هيچ شكافي وجود  -2

 ندارد .يعني هر فركانس دلخواه را مي توان توليد كرد.
   گسترده كامل امواج الكترو مغناطيسي (همانگونه كه در شكل 
وجود دارد ) شامل موج راديويي، تابش مادون قرمز ، نورمرئي 

از قرمز تا بنفش، تابش فرا بنفش، اشعه ايكس و اشعه گامااست. 
اشعه فرا بنفش انرژي الكترو مغناطيسي است كه طول موج 

كوتاه و انرژي زيادي دارد و براي چشم انسان نامرئي است و 
در طيف الكترو مغناطيسي بين اشعه ايكس و نورمرئي قرار 
دارد. وجود اين اشعه در نور خورشيد باعث آفتاب سوختگي 

 nm 390 تاnm 144پوست بدن مي شود. اين اشعه طول موجي بين
دارد.       

گستره اشعه ماوراء بنفش : 
: A ماورا بنفش با طول موج بلند يا ماوراء بنفش –الف  •

  نانومتر    قرار دارد. 315-390اين اشعه بين طول موج 
نسبت اين اشعه در نور آفتاب و چراغهاي الكتريكي معمولي 

 زياد است.
: Bب -ماوراء بنفش با طول موج متوسط يا ماوراء بنفش  •

 نانومتر است. اين اشعه 280-315اين اشعه بين طول موجهاي 
در نور چراغ بخار جيوه و قوسهاي الكتريكي وجود دارد و 

 تاثير آن در پوست شديد است.
: اين Cج: ماوراء بنفش با طول موج كوتاه يا ماورا بنفش  •

 نانومتر است و فقط 280اشعه شامل طول موجهاي كوتاهتر از 
 در قوس الكتريكي جيوه وجود دارد.



  

•  
توانايي از بين بردن آلودگيها را دارد. قابل UV اشعه  

ذكراست هر چقدر طول موج كوتاهتر باشد توان تشعشع باالترمي 
 رود.

 كه در ناحيه nm 254شكل ذيل وضعيت بهترين طول موج كه در 
UV-low pressure مي باشد و باالترين فعال سازي را نشان مي  

دهد. 

 
از جمله روش های معمول پرتو افکنی جهت تصفيه آب می توان به 

فتو اکسيداسيون و فتو کاتاليست اشاره کرد .  ،متد های فتوليز 
در اين قسمت روش فتو اکسيداسيون به تفصيل شرح داده خواهد 

شد . 
در اين روش به آب آلوده  آب اکسيژنه اضافه می شود و تحت 

تاثير نور فرابنفش قرار می گيرد .  
واکنش های انجام شده به شرح ذيل می باشد :  

A) H2O2  +  hv   →   2OH˚ 
B) OH˚  +  M  →  Mox      

 



  

ابتدا آب اکسيژنه تحت تاثير نور فرا بنفش تبديل به راديکال 
هيدروکسايد می شود که اين راديکال هيدروکسايد به آالينده آلی 

حمله کرده و نهايتا باعث اکسيداسيون ماده آلی می شود . 
 واکنش های پايانی راديکال آزاد به ،در کنار اين واکنش اصلی

شکل زير نيز ممکن است اتفاق بيفتد :  
OH˚  +   H2O2    →    H2O  +  HO2˚ 
 OH˚  +   HO2˚   →    H2O   +   O2˚  
البته واکنش های جانبی ديگری نيز ممکن است اتفاق بيفتد که 

دلخواه نخواهند بود مانند : به دام افتادن راديکال های آزاد 
 )Radical  scavengers (  .

 ) Vacuum – UVطبق بررسی های به عمل آمده  بازده تکنيک المپ ( 
 نانومتر مناسب است . بنابراين طول موج های 200در طول موج 

کوتاه يا فرکانس های باال از اشعه فرابنفش موثرترند . جنس 
المپ از کوارتز بوده و در فشار متوسط از فلز جيوه و گازهای 

بی اثر پوشيده شده است . 
ابتدا آب آلوده با پراکسيد UVدر فرآيند تصفيه آب به روش 

هيدروژن به طور يکنواخت مخلوط می گردد نکته در اين جاست که 
زمان مخلوط کردن نبايستی خيلی طوالنی باشد . سپس آب آلوده از 

مسير راکتور اشعه فرابنفش عبور می کند و عمل اکسيداسيون 
اتفاق می افتد . نکته ديگری که بايستی در هنگام کار با 

 مد نظر قرار بگيرد اين است که کدورت آب و رنگ آن UVراکتور 
بازده پاکسازی را کم می کند پس بايستی ابتدا با روش های 

کدورت آب را کاهش داد .  ،فيزيکی و شيميايی 
 - UVاستفاده از سيستم  در خصوص پاکسازی پساب (آب آلوده )

oxidation .پيشنهاد می گردد 
 

 
In – site   remediation   of   Eppelheim by 

 UV-Technology 
 

در اين سايت پاكسازي آبهاي زيرزميني آلوده از طريق اشعه 
UV انجام مي شود .بدين طريق كه آب آلوده ( غلظت آالينده

 از چاه m³/h 20 ) توسط پمپ با فلوی حدود ppm 20حداكثر
 انجام شده و سپس declear عمل Vesselاستخراج شده و ابتدا در يک 

  filter  Sandآب به سمت دو مخزن  Vessel  از قسمت باالی 
 filter  Sandمی رود . بعد از جداسازي جامدات موجود در آب توسط 

 آب خروجي  به راکتور  ،
 UV   _   oxidation . هدايت می شود 

 بايستی رعايت شود UV -  oxidationنکته ای که در کار با راکتور 
باعث کاهش راندمان راکتور می شود  ،اين است که : کدورت و رنگ 

کدورت  ، شيميايی –بنابراين حتما بايستی با پيش تصفيه فيزيکی 
رنگ و غلظت آهن و منگنز به حد استاندارد برسد .  ،

در شكل ذيل فرآيند انجام كار را مشاهده مي كنيد. 



  

 
همچنين در شكل ذيل دستگاه پرتابل مورد استفاده در سايت 

آلوده مذكور را مشاهده مي نماييد. 
 

  
جهت رفع آالينده ها از گازها نيز UV -  oxidationراکتورهاي  

استفاده می شود .  در شکلهای زير نمايی از راکتور پرتابل 
مذکور را می بينيد.  

 و رفع آاليندهای پسابهاي خروجي TPHپيشنهاد ميگردد جهت کاهش 
استخر تفكيك  از اين روش استفاده نماييم. 

 
  

    camp Eschborn 
     

 اين سايت به عنوان فرودگاه نيروی هوايی آلمان 1939 در سال *
استفاده گرديده است . 

 ارتش آمريکا جهت ذخيره سوخت از آن محل ، 1948 در سال *
استفاده کرده است . 

 سايت تعطيل شده است . 1988* در سال 
 سايت به کشور آلمان باز گردانده شده است . 1992 در سال *



  

در  TPH  ، BTEX ، PAH ، CHC سايت جهت تشخيص ميزان 1993 در سال *
 خاک و آب های 

مورد ارزيابی قرار گرفت .  زمينی زير
 

Biological  degradation  path  ways 
 

 مشخص شد در اين سايت مقادير هيدرو کربنی investigationدر بخش 
پلی آروماتيک هيدرو کربن  ،کل هيدرو کربن های نفتی  ،آروماتيک 

ها و کلرو هيدرو کربن ها در آب زير زمينی اندازه گيری شدند 
و مقادير با استانداردهای زيست محيطی مقايسه شدند .سپس 

راههای تجزيه ترکيبات آلی بررسی شده است . ترکيبات 
و ترکيبات کلرينه احيا می  ،آروماتيکی و آليفاتيکی اکسيد شده 

شوند . 
 تحت تاثير PAH  وTPH  ، BTEXبا عنايت به اين وضعيت ترکيبات 
 اکسيژن و در شرايط هوازی اکسيد

   می شوند .
اليه های مختلف خاک از لحاظ غلظت آالينده و ترکيبات شيميايی 

  نيترات و آمونياک بررسی ،مانند : سولفات 
می شوند .در ضمن وجود دو اليه متفاوت از خاک به ترتيب :  

 1 – Loess – layer با ضخامت بين m 5/5  تا m 5/12  
2 –   Sand / gravel layer  با ضخامت بيش از m 8/5  

ديده شده است .جهت شروع عمليات پاكسازي چاههاي ذيل احداث 
گرديد. 

 

  Remediation  wells* چهار چاه عمومی به عنوان 
  Safe  guarding  wells* چهار چاه عمومی به عنوان 

 متر چاه افقی 1100* 
 توسط ،از طريق چاه های افقی   در اين نوع از تكنيك پاكسازي

 هدايت Water  separatorآب به همراه خاک کشيده می شود و به  پمپ
 Vacuum – blowerيک  ،می شود . در اين قسمت آب از خاک جدا شده 

 Activated  carbonاز باالی اين قسمت هوای آلوده را به سمت جاذب 
  Oxidationهدايت می کند و از قسمت پايينی آب توسط پمپ به 

stripping  container هدايت می شود. در اين قسمت جريان آب از چاه 
های عمودی نيز اضافه می شود . و هوا توسط يک دمنده به کف 

ظرف دميده می شود و از قسمت باالی اين ظرف هوای آلوده به سمت  
جاذب کربن اکتيو می رود و بعد از پاکيزه شدن به هوا رها می 

شود .  
اکسيد نمودن ترکيباتی است که در  ،علت دميدن هوا در اين قسمت 

 ) Пواکنش اکسيداسيون رقيب موادآلی محسوب می شوند مانند : ( 
Fe و Mn و کربنات کلسيم و در نهايت حذف رسوبات آنها از 

  filter  انجام می شود . بعد از Sand filter توسط ،پروسه اکسيداسيون
Sand قسمتی از آب پس از افزودن Nutrientsبه سمت  

 Bio ractor . می رود Bio ractor موجود از نوع Fixbed استفاده از ) 
به عنوان پايه و نشيمنگاه ميکروارگانيسم ها ) می  ،آنتراسن 

باشد 



  

 (در اين بخش از عمليات پاكسازي Phyto bio filterسپس آب به قسمت 
از رشد گياهاني كه در اطراف ريشه خود باكتريها را رشد 

ميدهند استفاده مي شود)وارد شده و مجددا بعد از افزودن مواد 
مغذی به زمين توسط چاه های افقی و عمودی تزريق می شود . 

 ارسال می شود Activated carbon به filter  Sandقسمتی از آب بعد از 
جهت مصارف بعدی مورد استفاده قرار می ،و بعد از حذف آالينده 

گيرد .در شكل ذيل شماتيك فرآيند را مشاهده مي نمايد. 

 
 

جهت پاكسازي سايت مذكور  phyto remediationدر شكل ذيل بخش 
را مشاهده مي كنيد. 

 
 
 

sand  hausen site 
 



  

تاسيس شد كه ساخت Dr . freund كارخانه شيميايي 1948در سال 
حاللهاي شيميايي را انجام ميداد. بعد از انفجاري كه در سال 

 در اين كارخانه صورت گرفت مقدار زيادي حالل وارد زمين 1979
شد.با مطالعاتی که انجام شد مشخص گرديد آب های زيرزمينی محل 

 ) می باشد .جهت انجام CHCسايت ،آلوده به ترکيبات کلرينه (
investigation  سايت آلوده با توجه به شيب آبهاي زير زميني و 

 قسمت تقسيم شده است :  3نقطه شروع و پايان وطبق شكل زير به 
 
 

 
 که بيشترين آلودگی در آن مکان است . Active  areaقسمت اول : 
 که عمل پاکسازی در اين منطقه به صورت Passive  areaقسمت دوم : 

NA  :  ( natural  attenuation ) . پيش بينی شده است 
 است که عمل مانيتورينگ آلودگی در اين Control  areaقسمت سوم : 

ناحيه انجام می شود .  
 به فرم TCE و PCE در فاز اول هدف اين است آالينده از حالت 

 تبديل شود . CIS و سيس VCهای 
  
PCE      ,   TCE   →   VC   ,   CIS                                                               

 
   :    PCEتترا کلرو اتيلن  
 TCE    :تری کلرو اتيلن    

 :      VCوينيل کلرايد     
     CIS دی کلرو اتيلن     :

 
  ENA(Enhance natural attention) تكنيك به كار رفته جهت حذف آلودگي 

مي باشد. اين روش فرآيندي شامل پروسه هاي بيولوژيكي 
،شيميايي و فيزيكي تحت شرايط مطلوب مي باشدكه باعث كاهش جرم 
،سميت ،جابجايي حجم يا غلظت آلودگي در خاك و آبهاي زيرزميني 

مي باشد. 



  

 

 مشخصات سايت:

 
 
 
 
 

U نزديك به پايين ترين جريان آب زير زميني 
MAX 2500 µg/L 

                                                                         average, 500 µg/L غلظت آلودگي : 
        
                                                                         :نوع آلودگي 

Cis-dichloro ethan &VC  
                                                                              000m3 15مساحت سطح آلوده :  

                                        
U  دور از پايين ترين جريان آب زير زميني

                                                                                    80µg/L     غلظت آلودگي :
       

      نوع آلودگي:                                                                                            
تري كلرو اتان 

      مساحت آلودگي :                                                                                      
60 000m3 

 
 

 متر 6جنس و نوع خاک از سنگ است . سطح آب زيرزمينی در حدود 
 متر می 38از سطح زمين است و ارتفاع آب زير زمينی در حدود 

 باشد .

Remediation 
 

*   Iron   removal 
*   Bio   filtering 
*   Stripping 
*   carbon   active 

حلقه چاه 4جهت انجام عمليات پاكسازي آب زيرزميني در ابتدا 
حفر شده و از طريق پمپ آبهاي ،آبهاي زيرزميني آلوده پمپ مي 

شود.و آب آلوده خارج شده جهت اكسيداسيون توسط محلول پر 
اكسيد وارد راكتور مربوطه ميگردد.. زمان اقامت در اين 

 ساعت مي باشد.و طي فرآيند اكسيداسيون 1.5راكتور به مدت 
fe+2وMg+2 و ديگر فلزاتي كه رقيب رقيب آالينده اصلی در واکنش

اکسيداسيون می باشند ،حذف مي شوند.و سپس از قسمت باالی اين  
Tank ،  گازهایoff gas) از فيلتر های کربنی عبور کرده و ( 

 Tank اول به Tankنهايتا به اتمسفر رها می شوند .سپس آب از 
دوم می رود و در اين جا عمل جداسازی آب از خاک انجام شده و 

 می رود . در اين جا باقيمانده filter  Sandبعد آب به سمت 
رسوبات گرفته شده و در نهايت از فيلتر کربنی گذشته و آب به 

 دو قسمت تقسيم
 می شود .  



  

 به زمين در قسمت باال دستی تزريق می Make upقسمتی به عنوان 
شود . 

نيترات و مالس چغندر  ،قسمتی بعد از افزودن مواد مغذی ( فسفات 
قند ) جهت رشد ميکروارگانيسم ها به ناحيه آلوده تزريق می 

 شود 
 

توضيحات: 
 

اکسيژن به اليه های اشباع و غير اشباع خاک  و* تزريق مواد مغذی
 )صورت مي پذيرد. Infiltration pipe) m³/h 7 – 6از طريق 

 m³/h  15 با فلوی Remediation  wells* آب آلوده توسط پمپ از شش 
 کشيده می شود و عمليات پاکسازی عبارتند از : 

منگنز و ديگر فلزاتی که رقيب  ،جهت خارج نمودن آهن  -
  اول Tankآالينده اصلی در واکنش اکسيداسيون می باشند در 

پراکسيد هيدروژن و هوا دميده شده تا  ،بعد از استخراج آب 
 واکنش اکسيداسيون فلزات کامل شود 

 را مشاهده می نماييد. sandhausenدرشکل زير نمايی از سايت 

 
 
 

Geo – X GmbH   Landau ،clean energy  
 

 آب گرم به همراه بخار از عمق حدود Landauدر سايت ژئوترمال 
 متری ز مين پمپ می شود . آبی که بدين شکل استخراج می 3300



  

 60 درجه سانتی گراد حرارت داشته و فلوی در حدود 160شودحدود 
 ليتر در ثانيه دارد . 50 –

 تبادل حرارت کرده و مايع آلی پنتان را Exchangerسپس آب در يک 
تبخير می کند. پنتان تبخير شده باعث به گردش در آمدن توربين 

شده و توليد جريان الکتريسيته می کند . ظرفيت توليد 
  در سالMW 3الکتريسيته 

 خانه با مصرف حدود 6000 می باشد که انرژی الکتريکی حدود 
 کيلو وات ساعت در سال به ازای هر خانه را فراهم می 3800

 درجه سانتی گراد می باشد از 70آورد.سپس آب که دمای آن حدود 
Exchanger دوم جهت گرم نمودن خانه های مسکونی عبور می کند . و 

 درجه سانتی گراد مجددا توسط مسير 50در نهايت آب با دمای 
مجزا به زمين باز گردانده می شود .  

 است که قدرت توليد آب MW 6 – 3توان گرمايی توليد شده حدود 
 خانه را فراهم می کند . و در نهايت اين سايت 200 – 300گرم 

دی اکسيد کربن به هوا جلوگيری می  ، تن 6000ساالنه از رها شدن 
 کند .

 

 
 

 
 

 



  

 Nord –Westبازديد از تاسيسات 
Oelleitung Gmbh 

 
 بعنوان بزرگترين خط لوله 1956شركت فوق الذكر از سال  -

 نفتي در اروپا شروع به فعاليت نموده است. 
 

 
تجهيزات فرآيندي اين شركت شامل اسكله هاي تخليه كشتي،  -

 و با تمام سيستم هاي "28مخازن نگهداري و خط لوله 
كنترلي مربوطه مي باشد. از زمان شروع بكار اين ترمينال 

 اين بندرمهمترين ترمينال نفتي آلمان Wilhelmshavenدر 
بشمار آمده است. 

  مي باشند:.O N.Wشركتهاي نفتي ذيل سهامداران شركت -
ميزان سهم  نام شركتها 

- Shell Deutschland oil Gmbh 
- Holborn Europe refineries Gmbh 
- Ruhr oil Gmbh 
- Deutsche  Bp AKtiengengellschaft 

20.4% 
20.27% 
23.69% 
25.64% 

 2.3MM EUR 
 
 



  

 
- اسكله تخليه اين شركت براي توانايي پهلو گيري كشتي هاي 1

  تن مي باشد و تعداد 5 -  400بظرفيت 
 laytime Average و hr/  3 m 16000 كشتي در سال و تخليه تا 220-300

 ساعت مي باشد. 26كمتر از 
- مخازن نگهداري: 2

 ميليون 100 مخزن 9 ميليون ليتري و 30 مخزن 26اين شركت داراي 
 گريد مختلف نفت خام طي سال در اين مخازن 30ليتري دارد تا 

نگهداري و ارسال مي شود. تمامي مخازن بار شده بصورت سقف 
شناور مي باشند كه داراي نشت  بند اوليه و ثانويه مي باشند 

كه اين مورد در راستاي كاهش تبخير و نيز حذف آالينده ها و بو 
از مخازن بهمراه  كاهش ريسك آتش سوزي شده است. هر مخزن 

 از جنس خاك رس مي باشند كه ظرفيت آنها Dikeبصورت مجزا داراي 
برابر سايز مخزن مي باشد  تا در صورت رها شدن محتويات امكان 

جمع آوري و حبس محتويات آن را داشته باشد. 
مخازن ياد شده بوسيله خط لوله هاي زيرزميني بهم متصل  -

هستند و داراي سيستم هاي كنترلي از راه دور در پايانه 
بوده و بوسيله خروجي مخازن به خط لوله از طريق پمپ هاي 

 5 )متصل هستند ( فشار خط لوله Booster Pumpتقويت فشار( 
Bar(مي باشد  

 



  

 
 

- خط لوله :  3
 كيلومتر به چهار 391نفت خام از طريق خط لوله اي بطول 

 پااليشگاه ارسال مي گردد.
خط لوله ياد شده جهت جلوگيري از خوردگي بيروني عايق  -

كاري شده و با حفاظت كاتدي مناسب در تمام خط محافظت مي 
 گردد.

 
 
در زمان حوادث ، ادوات ايمني و تجهيزات كنترلي موجود در  -

خط لوله بصورت اتوماتيك به اطاق كنترل مركزي درشهر 
Wilhelmshavena .آالرم ميفرستد   

 شايان ذكر است كل خط لوله بصورت زير زميني مي باشد.  -
 خط لوله ياد شده داراي سه ايستگاه تقويت فشار مي باشد. -
 بصورت دوره اي تست Multi- Disc pigخط لوله ياد شده بوسيله  -

آن شركت در شكل ذيل  pigو تميزكاري مي گردد. نمونه اي از 
 مشاهده مي گردد.



  

 
 نكاتي در خصوص حفاظت هاي زيست محيطي :  •

جهت آسان سازي عمليات پهلوگيري كشتي از سيستم ليزر  -
استفاده شده كه فاصله كشتي تا اسكله را نشان مي دهد و 

سرعت پهلوگيري را تعيين مي كند. 
 مجهز drift warning  systemبازوهاي بارگيري در اسكله ها به  -

هستند. اگر كشتي از محدود قابل قبول حركت حين بارگيري 
تجاوز نمايد، بصورت اتوماتيك شيرهاي جريان نفت بسته شده 
و بصورت اضطراري بدون اينكه هيچ نشتي نفت اتفاق بيافتد 

بازو ها از كشتي جدا مس شود و بازوها بصورت اتوماتيك از 
 وضعيت اتصال به كشتي به حالت اوليه استقرار برمي گردند.

اسكله ياد شده داراي تجهيزات و وسايل براي كنترل هرنوع  -
 نشت مواد نفتي در آب دريا وساحل مي باشد.

براي آب باران تعبيه شده و كيفيت آب Separator  Oilسيستم   -
 بصورت مداوم تحت پايش و مونيتور است.

براي كنترل خط لوله عالوه برپايش جوشها توسط آلتراسونيك  -
 توسط پيك هوشمند ضخامت ديواره ها و تركهاي ريز X-rayو 

 احتمالي تحت پايش قرار دارند.
چندين مرتبه در هرماه توسط بازديدهاي فيزيكي و با  -

 استفاده از هليكوپتر تمام خط لوله چك مي گردد.
 را در شكل هاي ذيل مشاهده NOWتصاويري از اسكله نفتي 

ميكنيد. 
 

 
   



  

 

 
 



  

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

نتيجه گيري : 
- با توجه به هزينه روش هاي رفع آلودگي و زمان بر بودن 1

آنها و همچنين مشكالت مرتبط با آن از جمله عدم وجود 
تكنولوژيها و دستگاههاي مورد نياز در داخل بهترين 

راهكارجلوگيري از وقوع هر گونه آلودگي با انجام اقدامات 



  

پيشگيرانه و كنترل صحيح فرآينده هاي جاري شركت مي باشد. در 
همين ارتباط تهيه و تدوين روشهاي اجرايي و دستور العمل هاي 
كاري با لحاظ مالحظات زيست محيطي الزامي بنظر مي رسد.  ضمنًا 

آگاه سازي و اطالع رساني در اين خصوص براي تمامي رده هاي 
سازماني بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. 

-در زمان ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي و بدليل رفتارهاي 2
  Investigationمتفاوت آالينده ها در محيط اطراف بداليل ذيل انجام 

در رابطه با آلودگي را اجتناب ناپذيرمي نمايد: 
-شرايط فيزيكي و مشخصات آالينده ( مانند چگالي، حالليت، 2-1

غلظت ، نقطه جوش و نقطه ذوب و ...) 
-واكنشهاي شيميايي ومشخصات آالينده( مانند واكنش پذيري، 2-2

تشكيل مولكولي و...) 
-فعاليتهاي بيولوژيكي و تغيير شكل هاي بيولوژيكي ( مانند 2-3

تجزيه بيولوژيكي، متابوليسم هاي جانبي و ...) 
-نيروهاي بين مولكولي ( فراريت، حالليت، جذب و ....) 2-4
-نوع پيوندهاي شيميايي، هندسه مولكولي، قطبيت مولكولي  2-5
-اثرات و ويژگيهاي منطقه آلوده شامل ( وضعيت زمين از 2-6

 آبهاي سطحي، پارامتري زيست لحاظ زمين شناسي و توپولوژي،
محيطي منطقه  

-اثرات آالينده بر روي محيط 2-7
-وضعيت آب و هوايي منطقه و اثرات آن برروي انتقال و 2-8

تغيير شكل آلودگي و تجزيه آن 
 

 بررسي وضعيت توسعه Investigationشايان ذكر است درزمان انجام 
 آلودگي بوسيله 

) به داليل ذيل بايد مد نظر (Simulationمدل هاي كامپيوتري ( 
واقع گردد: 

 براي تعيين كل آلودگي و كنترل آن –الف 
 براي مشخص نمودن مشكالت فعلي و آتي كه در اثر توسعه و –ب 

حركت آلودگي بوجود مي آيد. 
 براي طراحي، مدل كردن و برنامه ريزي عمليات رفع آلودگي  –ج 

 بدون مشخص نمودن نقاط  Investigationقابل ذكر است كه انجام 
زايش آلودگي و حذف آنها سبب افزايش آلودگي و بالطبع افزايش 

هزينه هاي رفع آلودگي خواهد شد. 
 تعيين مي Investigation-برنامه رفع آلودگي با توجه به نتايج 3

شود. لذا تمامي پارامترهاي اين مرحله بايد با دقت و اطمينان 
انجام پذيرند. انتخاب صحيح نقاط نمونه گيري، انجام نمونه 
برداريهاي دقيق و تست مطمئن نمونه ها در تخمين صحيح حجم 

آلودگي بسيار مهم مي باشند. 
) با توجه به در Remediationانتخاب بهترين گزينه رفع آلودگي ( 

نظر گرفتن روشهاي مختلف رفع آلودگي و زمان مدنظر براي رفع 
آلودگي ( بعضي از روش هاي رفع آلودگي زمانبرمي باشد) و 

اقتصادي بودن روش مدنظر، اتفاق خواهد افتاد. 
پيشنهادات : 



  

با توجه به وجود چندين مورد آلودگي آب و خاك در اطراف  -1
تاسيسات نفتي شركت پااليش و پخش در سطح كشور كه در آنها 

اقدامات الزم در خصوص شناسايي و رفع آلودگي آنها شروع 
شده و در حال پيگيري مي باشد پيشنهاد مي گردد، نسبت به 

تهيه بانك اطالعاتي و نيز اطالع رساني و انتقال خروجي هاي 
اين پروژه ها و همچنين معرفي شركتهاي ذيصالح و مجري به 

كليه شركتهاي زير مجموعه اقدام بايستي صورت پذيرد. 
با توجه به گسترگي تاسيسات شركت پااليش و پخش و عنايت به  -2

 پتانسيل ايجاد 
آلودگي هاي آب و خاك در اين تاسيسات و از سويي احتمال 

بروز شرايط اضطراري بدليل حوادث طبيعي و يا خطاهاي 
 انساني پيشنهاد مي گردد 

كميته هاي تخصصي در رابطه با واكنش در شرايط اضطراري و 
تدوين شرح خدمات مشاورين شناسايي و رفع آلودگي و نيز 
نظارت و كنترل اقدامات رفع آلودگي در سطح شركت تشكيل 

گردد. 
 

 
 
 
 


