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 چکیده
های آرماتیک به محیط زیست از جملهه هیدروکربنهای آلیفاتیک و ه اعم از فلزات سنگین، هیدروکربنرشد روز افزون فعالیت های صنعتی باعث ورود بسیاری از مواد آالیند

شود و این تغییرات در عملکهرد میخاک شده است. این مواد عالوه بر تاثیرات منفی زیست محیطی باعث تغییراتی در خصوصیات و پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و ژئوتکنیکی خاک 

تها کنهون  .صورت تغییر در خصوصیات فیزیکی و در خاکهای چسبنده به شکل تغییر در بافهت و سهاختار خهاک اسهت ای بهین تغییرات در خاکهای دانهرفتار خاک موثر می باشند. ا

یتهای آلهوده هریهک دارای مشهکالتی روشهای متنوعی از بهسازی خاک های آلوده شناسایی شده است. اما متاسفانه کلیه روشهای موجود و مرسوم برای آلودگی زدایی از خاکها و سا

ی ارتبها  مسهتمیمی بها وی گهی اشند که استفاده از آن روشها را محدود به شرایط خاصی می نماید. نتایج حاصل از عملیات پاک سازی و بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاک دارامی ب

تهرین امروزه بهسازی زیستی خاکهای آلوده از جمله امیدبخشهای خاک، نوع، میزان و گسترش آالینده، شرایط هواشناسی، توپوگرافی، هیدروگرافی و بسیاری از اطالعات دیگر است. 

هها ففیزیکهی، گیهری از سهایر روشتهوان بها بههرهروسهت له ا مهیگیرد و با محدودیت هایی روبهروشهای همگام با محیط زیست است. البته این روش تحت شرایط خاصی صورت می

حه   ترکیبهات  1331ت و راندمان بهسازی را افزایش داد. به طور مثال برپایه نتایج تحمیق دوستی و همکاران در سهال ها گام برداششیمیایی، حرارتی( در جهت رفع این محدودیت

ان درصد اعالم شد آنها با بهره گیهری از دو روش بیهان شهده بهه صهورت همزمه 21تا  15درصد و در سیستم احیایی بیولوژیکی  5نفتی پس از چهارده روز در سیستم الکتروکینتیک 

درصدی ح   آلودگی نفتی رسیدند. همچنین آنها نشان دادند که کارایی این روش فبیوالکتروکینتیک( بهرای حه   فلهزات  35تا  25تحت عنوان روش بیوالکتروکینتیک به عملکرد 

 درصد بیشتر از کارایی سیستم الکترکینتیک است. 41روز  14سنگین و مشخصا سرب پس از 

 های زیست محیطی، بهسازی زیستی، محیط زیست.آالینده: واژگان کلیدی

 مقدمه -1

سو و عدم رعایت الزامات زیست محیطی از سوی دیگر سبب شده است تا طی چند دهه اخیر ممهادیر زیهادی از رشد روز افزون فعالیت های صنعتی از یک 

هها، نشهت هها و نیروگهاهآالینده های متفاوت وارد محیط زیست شوند. دفع و دور ریز نامناسب فاضالب ها و ضایعات مراکز صنعتی، پخش آالینده توسهط پاالیشهگاه

ها و غیره از جمله عوامل انتشار این آالینده ها بهه محهیط مهی باشهند. کشگیری، تصاد  تانکرها و نفتفتی زیر زمینی و ایستگاه های سوختآالینده ها از مخازن ن

تاثیر عوامهل های موجود در خاک و آب و یا تحت ها، خصوصا قسمتی که از لحاظ ساختاری شبیه به ترکیبات طبیعی هستند سریعا توسط ریزاندامبخشی از آالینده

باشهند بهه کنهدی تجزیهه شهده و در ها، خصوصا قسمتی که دارای ساختارهای جدید و کمیاب می. اما بخش عمده آن]1[شوندفیزیکی و زیستی تجزیه و ح   می

 و فیزیکهی ههایوی گهی در تغییراتهی ایجهاد باعهث زمینی زیر آبهای سفره آلودگی بر عالوه زمین آلوده شدن نمایند.نتیجه در محیط زیست باقی مانده و تجمع می

ای به صورت تغییر در خصوصیات فیزیکی و در خاکهای چسبنده به شکل تغییر در بافهت و سهاختار خهاک ین تغییرات در خاکهای دانها .شد خواهد خاک شیمیایی

 .[9] است

 ضرورت تحقیق -2

 بود.در خصوص آلودگی خاک ما با دو مسئله اساسی روبه رو خواهیم 

حیطی کشور ( اثرات منفی زیست محیطی خاک های آلوده: با توجه به محدود بودن منابع خاک و آب زیرزمینی، آلودگی خاک یکی از مهمترین معضالت زیست م1

دریج در عمهق خهاک نفهور کهرده و می باشد، زیرا در صورتی که خاک آلوده پاکسازی و تصفیه نشود و آالینده های موجود، ح   و یا تجزیه نشوند، آالینده ها به ت

گردنهد. باشد میمی عالوه بر آلودگی خاک باعث آلودگی سفره های آب زیرزمینی که یکی از مهمترین منابع تامین آب در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران
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زه با آلودگی منابع خهاکی از یهک سهو و بهسهازی و پاکسهازی های حفاظت از محیط زیست در جهان مبارهای فراسوی سازمانبدین ترتیب یکی از مهمترین چالش

 های آلوده نیز یاری نماید.تواند مارا در حل مشکالت ژئوتکنیکی خاکباشد. بهسازی خاک های آلوده میمکانهای آلوده شده از سوی دیگر می

 در...  و تحکیمی نشست افزایش آنی، نشست افزایش مماومت، کاهش جمله از مشکالتی بروز آن نتیجه در و خاک ژئوتکنیکی خصوصیات بر آلودگی منفی اثرارت( 2

شود و ایهن تغییهرات در آلوده: نشت آلودگی در خاک و پی سازه ها باعث تغییراتی در خصوصیات و پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و ژئوتکنیکی خاک می های خاک

های خاکی و ها، مخازن نفتی، زیرساخت های عمرانی و پایداری شیبهای آلوده برای پی سازهایداری خاکپ باشند. از آنجایی که مسئلهعملکرد رفتار خاک موثر می

م باشد، الزم است از دیدگاه ژئوتکنیکی، مسئله پایداری و مماومت خاک های آلوده مورد بررسی قرار گیرد و در جهت رفهع آلهودگی اقهدامات الزموارد دیگر مهم می

 صورت پ یرد.

های آلوده شده  جه به مسائل مطرح شده، در این تحیق سعی بر بررسی فرایند و اثرات انواع آالینده ها بر روی  خاک و ممایسه روشهای متفاوت  بهسازی خاکبا تو

 است.

 بررسی منابع -3

ر صورت گرفت مشهخ  شهد کهه اشهباع های کوارتزی تمیز و آلوده به روغن موتوکه بر روی ماسه 1332در سال Evginو  Dasطی آزمایشات سه محوره 

ی زاویه اصطکاک داخلی در نمونه های شل و متراکم می شود. همچنین آنها با استفاده از تحلیهل المهان ههای کامل نمونه با روغن موتور باعث کاهش قابل مالحضه

 بهه 1335و همکاران در سال   Alsanad(. پس از آن 8می یابدفهای سطحی در اثر افزایش روغن موتور به خاک زیر پی افزایش محدود نشان دادند نشست زیر پی

تهراکم  و کاهش نفورپ یری و مماومتی پارامترهای آلودگی، افزایش با که بود آن دهنده نشان نتایج پرداختند، آلوده ماسه مماومتی و تراکم پ یری پارامترهای بررسی

 نههایی بهاربری ظرفیهت و نفهت به آلوده ماسه برشی مماومت بررسی زمینه در مطالعاتی 1333و همکاران در سال  Shine. همچنین [7]است  یافته افزایش پ یری

 نفت تاثیر بررسی منظور به را آزمایشاتی نیز Puri.  [11]گرددمی باربری ظرفیت چشمگیر کاهش موجب آلودگی آنها نتایج پایه بر که دادند انجام آن بر واقع شالوده

 بوده پ یریتراکم افزایش و داخلی اصطکاک زاویه کاهش دهنده نشان هابررسی که داد صورت 2111 ماسه در سال برشی مماومت و تراکم پ یری پارامترهای بر خام

 .[10]است

برخی از این تهاثیرات بشهرح   .داردتحمیمات حاکی از آن است که بهسازی میکروبی خاک تاثیر بسزایی در بهبود بسیاری از وی گی ها و پارامترهای مهندسی خاک 

 زیر می باشد : 

 از اسهتفاده با و کلسیت میکروبی رسوب روش به باال مماومت با شده بهسازی خاک ساخت روی بر التوادی توسط ای گسترده های پ وهش میالدی، 2118 سال در

 .[6]گرفت انجام محل، از آمده بدست های باکتری سویه

Whiffin مشاهده نمودند که مماومت فشاری تک محوره ماسه سنگ فماسه سخت شده( بر پایه بهسازی میکروبی قابلیت رسیدن به ممهدار  و همکارانMpa151- 

 .[12]درصد می رسد دارد 81تا  41را هنگامی که رسوب کلیست در ماسه سنگ به  35

 

 آالینده های خاک -4

ی ناشی از ریزگردهای جوی مانند احتراق سوخت های ود. از جمله این منابع می توان به منابع االیندهی وسیعی از منابع، آلوده می شخاک به وسیله گستره

ی اصهلی فلهزات سهنگین، های کشاورزی ودفع پسماندها اشاره کرد.این آالینده ها بهه طهور کلهی در سهه دسهتهفسیلی، فرایندهای روب فلزات، منابع ایجاد آالینده

 گیرند.های آرماتیک جای میو هیدروکربن هیدروکربن های آلیفاتیک

 فرایندآلودگی خاک  -5
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ههایی کهه بها ترکیبهات آیهد. خهاکهای همگانی به حسهاب مهیتنوع وسیع مواد شیمیایی آلی سمی که عمدا یا سهوا وارد محیط می شوند، یکی از نگرانی

ای، سیلتی یا رسی باشند. چهار وی گی فیزیکی که ممکن است حرکت سیال و آالینده را  توانند شامل انواع خاکهای شنی، ماسهخطرناک شیمیایی آلوده شده اند می

(اندازه خاکدانه ها فاندازه ررات خاک در مهورد آالینهده آبگریهز و آالینهده 3( نفور پ یری خاک 2( تخلخل خاک 1در محیط خاکی تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از: 

 ( درصد رطوبت خاک.4ئز اهمیت است.( مانده در حفرات خاک بسیار حاباقی

-ها بهه الیههکنند. در ناحیه غیر اشباع خاک، انتمال و مهاجرت آالیندهشوند، با آب و هوا برای جایگزینی در حفره ها رقابت میبعد از اینکه آالینده ها وارد خاک می

احیه غیر اشباع، ناحیه مویینه قرار دارد. در این ناحیهه آب در فضهای بهین ررات پ یرد. پس از نهای زیرین بر اساس ج ب سطحی، نفور و نیروی گرانش صورت می

یابد. ناحیه بعدی، ناحیه نوسانی نام دارد. در این ناحیه سهط  آب مهرز کند در نتیجه اشباعیت افزایش میخاک به واسطه خاصیت مویینگی به سمت باال حرکت می

های جه ب شهده بهر های خاک یا آالیندهکند. در اثر نوسان آب و حرکت عمودی آن، توده آالینده موجود در فضا حفرهای نوسان میساکن ندارد اما به صورت دوره

 .[5]شوندهای زیر زمینی منتمل میگردند، و به این ترتیب آالینده ها از خاک به آبشوند و وارد آب میروی سط  ررات خاک جدا می

 بهسازی خاک -6

-ها و سایتهای آلوده شناسایی شده است. اما متاسفانه کلیه روشهای موجود و مرسوم برای آلودگی زدایی از خاکوعی از بهسازی خاککنون روشهای متنتا

 نماید.ها را محدود به شرایط خاصی میباشند که استفاده از آن روشهای آلوده هریک دارای مشکالتی می

یات ژئوتکنیکی خاک دارای ارتبا  مستمیمی با وی گهی ههای خهاک، نهوع، میهزان و گسهترش آالینهده، شهرایط نتایج حاصل از عملیات پاک سازی و بهبود خصوص

 هواشناسی، توپوگرافی، هیدروگرافی و بسیاری از اطالعات دیگر است. 

های شود. روشوش برای انجام کار استفاده میای به تنهایی قادر به پاک سازی تمام آلودگی در یک مکان نیست. معموال از ترکیب چندین رعموما هیچ روش تصفیه

 گروه اصلی تمسیم بندی کرد. 4توان به های آلوده را میدرمان و بهسازی خاک

 روش های فیزیکی -1

 روش های شیمیایی -2

 های حرارتیروش -3

 های زیستیروش -4

 

 

 

 روش  فیزیکی - 6-1

تواننهد گردد. این پارامترهها مهیاستفاده از اختال  پارامترهای فیزیکی آالینده از خاک جداسازی می ها بدون ایجاد تغییرات شیمیایی و تنها بادر این روش

آب، تزریهق آب بهه  -دفع توسط ههوا، جداسهازی روغهن دانسیته، فشار بخار، پتانسیل ج ب و اندازه ررات باشند. از جمله این روش ها می توان به شستشوی خاک،

 .[2]اشاره نمودخاک و تخلیه بخارات خاک 
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ج یها تنظهیم الف( شست و شوی خاک: آالینده ها از ررات خاک جدا شده و ج ب فاز آبی می شوند. آب شست و شو می تواند بوسیله عامل کمک کننده ی استخرا

ها توان به این روشر و مواد هالوژن دار را میهای آلی مانند مواد فرار، نیمه فراکه ح   مواد آلی و فلزات سنگین کمک می کند تکمیل گردد. آالینده pHکننده ی 

 توان به موارد زیر اشاره نمود.جدا نمود. با این حال در این روش اشکاالتی نیز وجود دارد. از جمله آنها می

 د.تری را نیاز دارن( خاکهای رسی و خاکهای با نفور پ یری کم به دلیل مشکل بودن عملیات حفاری و انتمال، زمان طوالنی1

تواند باعث گرفتگی مجهاری شهده و شود و همچنین رسوبات ایجاد شده در اثر جریان های با دبی کم میها می( جابجایی مواد جامد باعث خرابی و سایش دستگاه2

 در نتیجه هزینه های تعمیر و نگهداری زیاد خواهد بود.

حلول در آب را به وسیله هوا استخراج نمود. در این روش آب استخراج شده از بستر خاک به باالی های فرار و غیر متوان آالیندهب( دفع توسط هوا: به این روش می

شود. بدین ترتیب همزمان بها گردد. همزمان با جریان آب به سمت پایین در داخل ستون مزبور، هوا از پایین به باالی ستون دمیده مییک ستون متخلخل پمپاژ می

 گیرد.های فرار از آب به هوا صورت میشده، عمل انتمال آالیندهعبور آب و هوا از بستر پر

توان از واحدهای ج ب بخار فهاز کهربن حهاوی راکتورههای کاتالیسهتی در محهل برای آنکه ممدار ررات معلق موجود در هوای خروجی مطابق با استاندارد باشد، می

توان از کربن فعال استفاده نمود. بهازدهی ایهن مطابق با استانداردهای آب باشد، به عنوان مثال می خروجی هوا استفاده نمود و برای آنکه آب خروجی از سیستم نیز

های فلزی، جامدات معلق ویا رشد مواد بیولوژیکی توان با استفاده از سیستم پیش گرم افزایش داد. مشکل اصلی این روش، رسوب مواد غیر محلول، نمکروش را می

 .[2]روی بستر پرشده است

شهود. گردند. عالوه برآن جامدات و ترکیبات همراه با فاز روغن نیز از فاز آزاد جدا میآب: در این روش فاز آزاد و روغن امولسیون شده جدا می -ج( جداسازی روغن

ی وزن مخصهوص، آب آلهوده درون یهک گیرد، در روش اول بوسیله عملیات شناورسازی و در روش دوم بوسیله جداسازی برمبنهااین عملیات به دو روش صورت می

رونهد. جداسهازی بهر اسهاس گردد و در نهایت مواد سبکتر از روی سط  آب جمع شده و آنهایی که سنگین ترند به ته ظر  فرو مهیتانک جمع آوری ونگهداری می

 گیرد.د استفاده قرار میمیکرون دارند نیز مور 151های بزرگتر از تفاوت وزن برای جمع آوری قطرات روغنی آزاد که اندازه

سهط  آب زیرزمینهی  د( تزریق آب به خاک: آب یا آب حاوی مواد افزودنی به منظور افزایش انحالل پ یری آالینده ها، به خاک و یا آب زیرزمینی جهت بهاال آمهدن

رتبط با ح   آالینده های غیر آلی شامل مواد رادیهو اکتیهو گردد. سپس آالینده ها از خاک استخراج شده و بهسازی می گردند. هد  این فرایند بیشتر متزریق می

 خواهد بود.

چاههای اسهتخراج حه    ه( استخراج بخار خاک: در میان چاه های استخراج خالء ایجاد می شود تا با ایجاد گرادیان فشار فاز گازی فرار و نیمه فرار از خاک توسط

 گردد.

 شیمیایی روش -6-2

یابد و یا تبدیل به مهواد ها کاهش میها تحت تغییر و تبدیل شیمیایی قرار می گیرند به طوری که خواص سمی یا قابلیت حرکت آنها، آالینده در این روش

ی به صرفه شود. این روش از لحاظ اقتصادگردند. در این روش از خواص آالینده ها و یا محیط آلوده به منظور تخریب و یا جداسازی آالینده ها استفاده میاثر میبی

شود. تجهیزات مورد نیاز آنها در دسترس و با مصر  انرژی کم همراه است. البته این در حالی بوده و در مدت زمان کوتاه تری نسبت به روش های زیستی کامل می

ده حاصله مجددا تصهفیه گهردد و یها در محلههای است که روشهای فیزیکی و شیمیایی تنها قادرند آالینده را به یک ترکیب بی ضرر تر تبدیل نمایند و الزم است ما

 توان به اکسایش شیمیایی جداسازی الکتروسینتیک اشاره کرد.مناسب دفن شود. از جمله این روش می

 مهی اسهتفاده دارنهد کمتری پویایی و بوده پایدارتر که کمتر سمیت با ترکیبات به سمی و خطرناک های آالینده تبدیل منظور به روش این: شیمیایی اکسایش( الف

 هها اکسنده این. کرد اشاره کلر اکسید دی و کلر هیپوکلریت، پراکسید، هیدروژن ازن، به توان می اکسایش عامل منظور به استفاده مورد شیمیایی ترکیبات از. گردد

 %31 باالی بهسازی بازدهی به دستیابی توانایی ها اکسنده معمول طور به. بود خواهند سمی آلی های آالینده از وسیعی طیف شیمیایی کامل و سریع تخریب به قادر

 .باشندمی دارا تخریب، واکنش سریع نرخ با را آروماتیک وترکیبات اشباع غیر ی ها آلیفاتیک برای
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 روشههای از اسهتفاده بها روش ایهن. است پایین پ یری نفور با خاک از آلی های االینده و فلزات ح   فرایند الکتروسینتیک بهسازی: الکتروسینتیک جداسازی( ب

 از پایین شدت با مستمیم جریان کارگیری به مبنای بر کار اساس. است استوار فلزات و قطبی آلی مواد ح   سپس و دفع منظور به الکتروسینتیک و الکتروشیمیایی

 به مثبت بار با آلی ترکیبات و امونیاک های یون فلزی، های یون نهایت در. بود خواهد کنند، می عمل آند – کاتد صورت به که سرامیکی الکترود دو بین خاک میان

 .[2]کنند می حرکت آند سمت به منفی بار با آلی ترکیبات و نیترات فلوئورید، سیانید، کلر، همچنین و کاتد سمت

 روش حرارتی -6-3

های گرمایی معموال زمهان بسهیار کمهی آید. روشآالینده ها به وجود میها به وسیله اعمال حرارت، تغییراتی به صورت شیمیایی و فیزیکی در در این روش

توان به از جمله این روش می برای تصفیه الزم دارند اما در عوض به هزینه باالتری نیاز دارند. این هزینه ناشی از مصر  زیاد انرژی و تجهیزات گران مورد نیاز است.

 .[3]رولیز اشاره نمودروش رفع آلودگی با گاز داغ، سوزاندن و پی

شده و آالینده ی فرار الف( رفع آلودگی با گاز داغ: این فرایند شامل افزایش دمای مواد آلوده طی مدت زمانی مشخ  است. گاز خارج شده از مواد در مشعل درمان 

 تخریب می گردد.

به کار گرفته می شوند.این روش می تواند باعث آلهودگی ههوا شهود، همچنهین  ب( سوزاندن: دمای باال در حضور اکسی ن به منظور احتراق ترکیبات آالینده موجود

 سوزاندن برخی از ترکیبات آلی دشوار است.

ماند جامهد کهه شهامل ج( پیرولیز: فرایند شامل تجزیه شیمیایی مواد آلی به وسیله گرما در غیاب اکسی ن است. طی این فرایند، مواد آلی به ترکیبهات گهازی و پسه

 است تبدیل می گردند.خاکستر 

 روش زیستی -6-4

وقات در حال حاضر امید بخش ترین روش مواجهه با محیط زیست آلوده، به خدمت گرفتن قدرت کاتوبولیک موجودات زنده است. روشهای زیستی بسیاری ا

ها در شرایط زیست محیطی متنوع و برای تعهداد آورند. این روشها آلوده فراهم میراهکارهای آسان، دائمی، ارزان و موثری را برای پاالیش و آلودگی زدایی از محل

می دهند و کهارایی ایهن  قابل توجهی از آالینده ها قابل استفاده هستند. البته عوامل محدود کننده متعددی نیز روشهای ح   زیستی آالینده ها را تحت تاثیر قرار

مناسهب،  PHنده عبارتند از: غلظت آالینده، شرایط مناسب برای بماء و رشد میکروارگانیسم هها از جملهه روشها را محدود می سازند. از جمله این عوامل محدود کن

 .[2]دمای مناسب، رطوبت کافی، اکسی ن کافی، موادغ ایی مناسب و عدم وجود مواد سمی و کشنده میکروارگانیسم ها

 بررسی قرار گرفته است.ها به بهسازی زیستی مورد در جدول زیر تمایل هریک از آالینده
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 .[3]ها به زیست درمانیتمایل آالینده 1جدول 

 توضیحات گروه شیمیایی

ههای چنهد آروماتیهک-نفهت سهفید-ها فبنزینها ومشتمات آنهیدروکربن

 ای(حلمه
 به صورت هوازی و تحت شرایط محدودی زیست تخریب پ یر هستند.

 

 

 های هالوژنهآلیفاتیک

های غیرهوازی سوخت وسهاز همهراه ی میکروبشده: بوسیلهبسیار کلر دار 

گیرد. تحت شرایط خاصی به صورت هوازی سوخت وساز همهراه صورت می

 گیرد.صورت می

کم کلردار شده: به صورت هوازی و تحت شرایط محدودی زیست تخریهب 

پ یر هستند. به وسیله میکروب های غیهر ههوازی سهوخت و سهاز همهراه 

 صورت می گیرد

 

 های هالوژنهآروماتیک

بسیار کلردار شده: تحت شرایط خاصی به صهورت ههوازی سهوخت و سهاز 

های غیهر ههوازی سهوخت وسهاز گیرد. به وسیله میکروبهمراه صورت می

 گیرد.همراه صورت می

 کم کلردار شده: تحت شرایط هوازی زیست تخریب پ یرند.

 

 های پلی کلرینهبی فنیل

 تحت شرایط غیر هوازی زیست تخریب پ یرند.بسیار کلردار شده: 

-کم کلردار شده: به صورت هوازی و تحت شرایط محدودی زیست تخریب

 پ یر هستند.

 به صورت هوازی زیست تخریب پ یرند. هانیتروآروماتیک

 فلزات فکرم.مس.نیکل.سرب.جیوه.کادمیم.روی(
ههای میکروبهی ی تنهوع فرآینهدانحالل پ یری و واکنش پ یری به واسطه

 تواند تغییر کند.می

 

هها قهرار های زنده رخ می دهد تا غ ا و انرژی در اختیهار آنها است. متابلیسم، فرایند شیمیایی است که در ریزانداماساس فرایند زیست درمانی، متابولیسم ریز اندام

مواد آلی کوچک مولکول با سمیت بسیار کم است. به طور کلی، میکروارگانیسهم هها بهر   ها معموال دی اکسید کربن وهای حاصل از متابولیسم ریزاندامگیرد. فراورده

 شود:اساس فعالیت متابولیکی به دو دسته تمسیم می

ریهق انتمهال های آنزیمی دارند که قادرند برخی ترکیبات را اکسید کننهد و ایهن عمهل از طهای هوازی و هوازی اختیاری سیستمهای هوازی: هتروترو ریزاندام -1

ای کهه در ایهن هایی که اکسی ن کافی وجود داشته باشد بسیار مناسب است. مواد اکسهید کننهدهگیرد. این روش در مکانهای اکسی ن انجام میالکترون به مولکول

 های آلی می باشند. روش مد نظر است، آالینده

های اختیاری از یون نیترات هوازیمتابولیسم و رشد را در غیاب اکسی ن انجام دهند. به طور مثال، بی هوازی قادرند عملهای بیهوازی: ریز اندامهای بیریزاندام -2

 کنند.به عنوان گیرنده الکترون استفاده می

 اشاره نمود. های متعددی در فرایند بهسازی زیستی نمش دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به زیست تخلیه، تحرک زیستی و راکتور زیستیروش



 
 دااگشنه آزاد اسالمی قزوین -4931خرداد  2 -اولین همایش مّلی مهندسی عمران و محیط زیست

 

 

ت اکسی ن افزایش یافته الف( زیست تخلیه: در این فرایند اکسی ن به خاک آلوده ی غیر اشباع به وسیله تزیریق جریان اجباری هوا انتمال می یابد. طی عملیات غلظ

از چند ماه تها چنهد سهال متغییهر باشهد. ایهن روش تواند ها و تسریع فرایند زیست تخریبی می گردد. گستره ی زمانی پاکسازی میو سبب تحریک میکروارگانیسم

پ یر هستند را با فراهم آوردن میزانی کافی از اکسی ن بهرای جای موادی که به صورت هوازی در خاک تجزیهی زیستی طبیعی درونفناوری جدیدی است که تجزیه

ین روش به شدت کمتری از جریان هوا نیاز دارد تا اکسی ن مورد نیاز برای فعال نگه دهد. در ممایسه با استخراج خالء بخار خاک، ابینی خاک انجام میموجودات رره

 .[5]بینی را فراهم کندداشتن موجودات رره

 گردند. در این روش کشت و رشد باکتری در داخل خاک صورتنیاز باکتری ها مورد نظر فعال می مورد مغ ی مواد کردن اضافه با ب( تحرک زیستی: در این روش 

های رسوب زا نیز فعال گردند گیرد. استفاده از این روش به دلیل مشکالت فراوان در تامین محیط کشت مناسب دشوار است. در صورتی که طی این روش باکتریمی

 .[5]در خاک مواد رسوبی  ررات خاک را به هم چسبانده و در نتیجه باعث افزایش مماومت و سختی خاک خواهند شد

 خود رسیدند رشد حداکثر به ها گیرد. پس از اینکه باکتریهای مورد نظر در آزمایشگاه صورت میتی: در این روش کلیه مراحل کشت و رشد باکتریج( راکتور زیس

 ها باکتری رشد شود می باعث راکتور این گیرندمی قرار هوازی بی یا هوازی راکتور یک داخل در فرآیند نوع به توجه با آنجا ودر شوند می آورده پروژه اجرا محل به

های منتهی به بهبهود بافهت خهاک های مربو  به واکنش واکنش انجام جهت نیاز مواد مورد و ها باکتری رشد برای الزم و مغ ی مواد دیگر طر  از .نگردد متوقف

 ویسهکوزیته دلیل به مواد این تزریق شوند می تزریق خاک داخلبه  مواد این تمامی آن از پس شده ریخته راکتور داخل به زایی نیتروژن یا اوره همچون هیدرولیز

در جههت حه   آلهودگی و  واکنش انجام به خاک، شروع داخل به تزریمی دیگر مواد و ها باکتری مرحله بعد در.گیرد می صورت زیادی شعاع تا و راحتی به پایین

 .[4]بهبود ساختار خاک می نمایند

 گیرینتیجه -7

 .نمود پیدا می نمایهدتغییر در خصوصیات فیزیکی و در خاکهای چسبنده به شکل تغییر در بافت و ساختار خاک  باعثای های دانهدر خاکورود آالینده ها 

بها  تهوانهای آلوده میتا کنون روشهای متنوعی از بهسازی خاک های آلوده شناسایی شده است. با توجه به وجود محدودیت در هر یک از روش های بهسازی خاک

ها گام برداشت و راندمان بهسازی را افزایش داد. به طور مثال برپایه نتایج تحمیق دوستی و همکاران در سال ها در جهت رفع این محدودیتگیری از سایر روشبهره

درصد اعالم شد آنها با بهره گیهری از دو  21تا  15درصد و در سیستم احیایی بیولوژیکی  5ح   ترکیبات نفتی پس از چهارد روز در سیستم الکتروکینتیک  1331

درصدی ح   آلودگی نفتی رسیدند. همچنهین آنهها نشهان دادنهد کهه  35تا  25روش بیان شده به صورت همزمان تحت عنوان روش بیوالکتروکینتیک به عملکرد 

 . [1] د بیشتر از کارایی سیستم الکترکینتیک استدرص 41روز  14کارایی این روش فبیوالکتروکینتیک( برای ح   فلزات سنگین و مشخصا سرب پس از 

 منابع

تاثیر فعالیت میکروبی در افزایش راندمان ح   سرب و مواد نفتی از خاکههای آلهوده بهه  "دوستی، م ر.، بادکوبی، ا.، گنجی دوست، ح.، شریعتمداری، ن.، .1

 .1385، 23: 53-55، مجله فنی مهندسی مدرس، "وسیله فرایند الکتروکینتیک

، پایهان نامهه "ههای روانها جهت تحکیم و بهسازی زمین در ممیاس آزمایشگاهی و عملی با تکیه بهر تثبیهت شهناستفاده از بایودوغاب"رمضانی فر،  .، .2

 .1332، 43-45کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان 

، پایان نامهه کارشناسهی ارشهد مهندسهی "های نفتی در یک واحد صنعتیی به آالیندههای زیرزمینارائه روش مناسب برای رفع آلودگی آب"صفدری، م.،  .3

 .1332، 13شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، 

ها در خاک های زیستی تولید شده در فرایند اصالح زیستی بر انتمال و ح   آلودگیبررسی تاثیر شوینده"گنجی دوست، ح.، مرادآبادی، ا.، جوادیان، س.،  .4

 .1388، 2: 33-113، 41، نشریه مهندسی عمران ومحیط زیست امیر کبیر، دوره "ده نفتیآلو
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