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خاک قش��ر طبیعی سطحی زمین با س��اختمانی نرم و ضخامتی متغیر 
اس��ت که از تغییر و تحول س��نگ مادر تحت تأثی��ر پدیده های مختلف 
فیزیکی، ش��یمیایی و بیولوژیکی به وجود آمده است. خاک یکی از منابع 
ارزشمند طبیعت است که حدود 96 درصد مواد غذایی مورد نیاز انسان 
از آن تأمی��ن می گردد. در نبود خاک س��الم، حی��ات روی کره ی زمین 
امکان پذی��ر نخواهد بود. خطر آلودگی خ��اک کمتر از خطر آلودگی هوا 
نیس��ت. از دیدگاه جهانی پس از آب و هوا، خاک س��ومین جزء عمده ی 
محیط زیست تلقی می ش��ود. ورود مواد، ارگانیسم های زیستی یا انرژی 
ب��ه داخل خاک س��بب تغییر کیفیت آن می گردد. همین مس��أله باعث 
می شود خاک از حالت طبیعی خود خارج شود. بنابراین مدیریت صحیح 

برای داشتن خاکی سالم الزمه ی بقای انسان است.
خاک ها عالوه ب��ر اینکه تأمین کننده ی مواد غذایی هس��تند، خاصیت 
تصفیه کنندگی نیز دارند. خاصیت خاک ها در اثر خواص فیزیکی )عمل 
نفوذ آب از منافذ(، خواص شیمیایی )جذب سطحی و تبخیر( و خواص 
زیستی )تجزیه و فس��اد مواد آلی( آنها حاصل می گردد. آلودگی خاك 
عبارت اس��ت از وجود، پخش یا آمیختن یک یا چند ماده ی خارجی در 
خاك به مقدار و مدتی که کیفیت فیزیکی، ش��یمیایی و بیولوژیکی آن 
را  طوري که براي انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه  
زیان آور باش��د، تغییر دهد. به عبارت دیگر هرگونه تغییر در ویژگی هاي 
اجزاي تش��کیل دهنده ی خاك  طوري که اس��تفاده از آن ناممکن گردد 
آلودگی خاك نامیده می شود. آالینده های خاک عموماً به دو نوع اصلی 
تقسیم می شوند. درشت آالینده ها که معموالً با مقادیر زیادی وارد خاک 
می گردن��د و ریزآالینده ها ک��ه معموالً با مقادیر جزئی و در ش��رایطی 
هستند که می توانند طبیعت بعضی از واکنش های بیوشیمیایی کلیدی 

خاک زیان را اصالح نمایند ]1[.
يکي از مهم ترين گروه ه��اي آالينده هاي آلي محيطي، هيدروکربن هاي 
نفتي هس��تند که اغلب از طريق صنايع نفت و گاز وارد محيط زيس��ت 
مي ش��وند. این دس��ته از ترکیبات TPH 1 ترکيب��ي از هيدروکربن هاي 
آليفاتيک، آروماتيک، هتروسيکليک وآسفالتن ها هستند. هيدروکربن هاي 
نفتي در زمره ی آالينده هاي خطرناک مقاوم و ش��امل ترکيباتي هستند 
که به صورت زيستي در زنجيره ی غذايي تجمع مي کنند و سّمّيت حادي 
دارند. اين ترکيبات اثرات سوئي بر محصوالت کشاورزي، آبهاي سطحي، 
آبه��اي زيرزميني و کيفيت خ��اک اراضي دارند. بنابراي��ن ورود آنها به 
زنجيره ی غذايي از طريق آب، هوا و خاک آلوده به ش��دت سالمت انسان 

را تهديد مي کنند و بايد زايدات حاصل از فعاليت هاي مربوط به صنعت 
نفت، قبل از دفع به محيط، تصفيه شوند ]3و2[.

ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های نفت در جهان است. مواد نفتی 
حین حفاري و اس��تخراج در س��ایت هاي نفتی یا  هن��گام نقل و انتقال 
زمین��ی و دریایی آنها، با وجود تدابیري که جه��ت کنترل آلودگی آنها 
درنظر گرفته می ش��ود به محیط اطراف نشت می کنند. وارد شدن نفت 
تولیدی و مش��تقات آن در اثر حوادث گوناگ��ون به محیط، باعث ایجاد 
آلودگی ش��دید زیست محیطی از جمله خاک می گردد. مطالعات نشان 
می دهد که فعالیت هاي صنعتی انسان، تنها عامل آلودگی محیط زیست 

به ترکیبات سّمی و خطرناك توسط این دسته از آالینده هاست ]4[.
روش ه��اي متنوع��ي جهت پاک س��ازي خاک ه��اي آلوده وج��ود دارد 
که انتخاب و اس��تفاده ي��ک روش به عوامل متع��ددي از جمله قوانين 
س��خت گيرانه ی موجود، هزينه، نوع آلودگي، غلظت آلودگي، نوع خاک، 
درجه ی اش��باع، وضعيت زمين شناس��ی، ابعاد گسترش آلودگی، شرايط 
آب زيرزمينی، شرايط آب و هوايی و ... بستگي دارد. بنابراين با توجه به 
ش��رايط موجود همواره می توان بهترين روش پاک سازی را انتخاب کرد 
]5[. در این راس��تا مطابق ميزان آلودگي، سطح خطر و محدوديت هاي 
زماني و اقتصادي پروژه ی پاالیش، دو راهکار عمده اتخاذ می شود؛ یکی 
جابجایی فیزیکی خاك از محل آلودگی به محل دیگر و س��پس پاالیش 
آن و دیگ��ري مدیریت برجاي آلودگی که پاالیش آالینده ها از خاك در 

محل آلودگی انجام می شود ]6[.
به طورکل��ی چه��ار دس��ته از فن آوري هاي پاک س��ازي خاک هاي آلوده 

شناخته شده اند:
 روش هاي فيزيكي و شيميايي

 روش هاي بيولوژيكي
 روش هاي تثبيت )همچنين ذخيره سازي و تثبیت(

 روش هاي تخریب حرارتي
که گاه ممکن است ترکيبي از اين روش ها به کار رود ]8و7[.

1- روش هاي فیزیكي و شیمیایي
هدف از روش هاي فيزيكي و شيميايي پاالیش تغيير محيط شيميايي به نحوی 
اس��ت كه از انتقال مواد سّمي به ديگر عناصر سيستم خاكي جلوگیری شود. 
مثال هايي كه اينجا ارائه مي ش��ود توس��ط انتقال به گياهان، آب زیرزمینی يا 
موجودات زنده ي خاك است. چنين اقدامات پيشگيرانه اي ممکن است شامل 
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فنی

كاهش پويايي و تحرك تغيير س��اختمان شيميايي يا هر عامل دیگری باشد. 
روش هاي فيزيكي و شيميايي شامل موارد زیرند:

1-1- حفاري و خاک برداري
در اي��ن روش آالينده ه��ا را به مکان ديگری انتقال داده و خاک آلوده را 
براي پاک س��ازي آالينده ها به مکانی امن خارج از آن محل انتقال داده 
ش��ود. در اين روش الزم است مرز آلودگی، شناسايی منطقه ای مناسب 
جهت تخلیه   )لند فیل( و مقادير زيادي ماده ی جايگزين س��الم )خاک 
سالم( تعیین شود. از جمله مشکالت اين روش، افزايش احتمال آلودگی 
آب زيرزمین��ی در اثر آلودگی س��تون خاک، تردد زي��اد براي جابجايی 

خاک، سر و صدا، آلودگی هوا و آبهاي سطحی است.

1-2- دفن کردن
در اي��ن روش، خاک هاي آلوده در يک يا چند محل جمع آوري ش��ده و 
به منظور اجتناب از پراکندگی، آالینده ها در يک گودال عمیق )لندفیل( 
دفن می شوند. باید محلی را انتخاب کرد که از هر نظر خصوصیات دفن 
پس��ماند را داش��ته باش��د و تا حد امکان در آينده باعث آلودگی آبهاي 

زيرزمینی يا هوا نگردد.

1-3- اکسیداسیون
اكسيداس��يون ي��ك ف��ن آوري پاالیش مؤث��ر متداول ب��راي خاك هاي 
آلوده به وس��یله ی مواد آلی و ش��يميايي س��ّمي و سيانيدهاست. عوامل 
اكس��يدكننده ي استفاده شده در این فن آوري ش��امل دامنه ي وسيعي 
از مواد اس��ت كه متداول ترينش��ان پراكسيد هيدروژن، ازن و پرمنگنات 
پتاس��یم هستند. استفاده از فن آوري اكسيداسيون جهت احياء در محل 
در مناط��ق منبع آلودگي و برای تصفيه ي نهر با موفقیت همراه بوده که 
 ،PAH`s به همراه )BTEX( عمدتاً براي بنزن، اتيل بنزن، تولوئن و زايلن

فنول ها و آلكين ها استفاده مي شوند ]1[.

1-4- تبادل یون و ترسیب
تركيبات خاك با مقادير زیاد ظرفیت تبادل کاتیونی قادر به پيوند مواد 
ش��يميايي آلي با بار مثبت و فلزات به روشي كه آنها را به طور شيميايي 
بي تحرك مي س��ازد و از اين رو باعث كاهش خطر وارده توس��ط آنها به 
محي��ط خاك مي گردد. اف��زودن نرم كننده هاي خاك از قبیل رزين هاي 
مصنوع��ي زئوليت ي��ا خاك رس به افزايش ویژگی ه��ای ظرفیت تبادل 
کاتیونی خاك كمك مي کند و از اين رو پيوند آالينده هاي با بار مثبت را 

به گروه هاي عاملي منفي خاك ارتقاء مي دهد.

)GAC( 1-5- جذب روي کربن فعال گرانوله
اين فن آوري بس��تگي به گرايش بيشتر ترکیبات آلی به جذب بر سطح 

کربن فعال دارد. تمايل جذب بس��ته به نقطه ی ج��وش، وزن مولکولی 
ماده ی آل��ی افزايش مي يابد. ازاین رو فن آوري ج��ذب روي کربن فعال 
گرانول��ه )GAC( براي ترکیبات آلی ف��رار، هيدروكربن هاي با وزن هاي 
مولکولی زی��اد، ترکیبات آلی فرار هالوژنه )VOC( و اش��كال هالوژنه ي 
آنها به همراه بعضي مواد منفجر شونده و آفت كش ها مناسب ترين است. 
پاالیش از طریق جذب روی کربن فعال روشی است كه مي تواند در فاز 
مايع در زم��ان تصفيه ي آب زیرزمینی يا در ف��از گازي مانند تصفیه ی 
گازهاي خروجي از روش هاي پاالیش اس��تخراج بخار خاک اجرا گردد. 
رس با داش��تن بار الکتريکی زیاد در بس��یاري موارد يک جاذب مناسب 

براي جذب آالينده هاست.

)SVE( 1-6- استخراج بخار خاک
اس��تخراج بخار خاک ک��ه فن آوري معروفي براي پاالیش خاك هاس��ت 
فرآيند نس��بتاً ساده اي به منظور حذف آالينده هاي آلي فرار و آنهايي كه 
به آس��انی تبخير مي شوند از ناحیه ی هواده دارد كه آالينده هاي مقاوم يا 
تجمع یافته در باالی س��طح ایس��تایی آب هستند. فرآيندهاي فني اين 
فن آوري شامل تزريق هواي تميز به ناحيه ي غيراشباع به منظور تأثیر بر 
جداس��ازی بخارات آلي از محلول خاک به وسیله ی تفكيك بين محلول 
خاك و هوای خاک اس��ت. بخارات هوای خاک س��پس توسط چاه هاي 

استخراج خأل حذف مي گردند ]1[.
فن آوري اس��تخراج بخار خاک هنگامي کاربرد دارد که آلودگي هاي زير 
س��طح زمين از نوع بخار شدني و اليه هاي خاک همگن و با نفوذپذيري 

زیاد باشند.

1-6-1- مزایای روش استخراج بخار خاک
 نسبت به روش های دیگر اقتصادی است.

 سبب کمترین دست خوردگی در سایت می شود.
 برای تصفیه به زمان کمی نیاز دارد )در شرایط بهینه 6 ماه تا 2 سال(

 برای تصفیه ی هر دو فاز حل شدنی و آزاد از آلودگی مفید است.

1-6-2- معایب روش استخراج بخار خاک
 آلودگی هایی که در شروع کار دفع می شوند بسیار زیاد هستند اما این 

نسبت با گذشت زمان کاهش می یابد
 این روش در خاک های الیه الیه با نفوذپذیری کم و درصد رطوبت زیاد 

مؤثر نیست ]9[.

1-7- خاک شویی2
خاک ش��ویی یک��ی از روش های مؤث��ر پاالیش خ��اک جهت حذف 
آالینده های فلزی از خاک های آلوده است. در این فن آوري خاک آلوده 
توس��ط آب و همزن مكانيكي تمیز می شود تا آالينده هاي خطرناك 

مروری
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حذف يا حجم آنها کاهش يابد. بنابراين استفاده از پيوندهاي انتخابي 
آالينده ها به مواد ريز )الي و خاک رس( را نس��بت به مواد درش��ت 
خاك از قبیل ش��ن و ماسه ميسر مي سازد. اضافه کردن افزودني هاي 
ش��يميايي يا سورفاكتانت ها به آب اين فرآيند را ارتقاء مي بخشد. بعد 
از جداس��ازي دو بخش خاك، مواد زير حامل بخش اصلي آالينده ها 
توسط ديگر روش هاي پاالیش بيشتر تصفيه می  شود تا از آالينده هاي 
تفكيك ش��ده عاری گردد. از محاسن این روش آنست که برای انواع 
مختلفی از ترکیبات قابل اس��تفاده اس��ت. اما به دلیل استفاده ی زیاد 
از آب و به تبع آن حجم زیاد پس��اب و هزینه ی دورریزی، استفاده از 
این روش چندان متداول نیس��ت. البته کارآیی روش خاک شویی به 
گذرپذیری، تخلخل همگنی، بافت و کانی شناسی خاک بستگی دارد 

]10و1[.
خاکش��ویی ب��ه دو ش��کل کل��ی؛ در مح��ل )درج��ا( و خ��ارج از محل 
قابل اجراست. در خاک شویی درجا پاک سازی خاک با استفاده از تزریق 
یک ش��وینده ی آبی به درون خاک توس��ط گمانه ه��ای عمودی صورت 
می گی��رد. ای��ن محلول ش��وینده می توان��د به درون مح��دوده ی خاک 
غیراشباع )باالی سطح ایستابی( یا محدوده ی خاک اشباع تزریق گردد. 
محلول ش��وینده با عبور از محدوده ی آلوده به همراه آلودگی جداشده از 
خاک وارد جریان آب زیرزمینی می گردد. جریان خروجی در پائین دست 
محل آلوده دوباره اس��تخراج ش��ده و برای دفع ی��ا تزریق مجدد تصفیه 
می گردد. محلول تزریقی می تواند ش��امل سورفکتانت ها، کمک حالل ها 

یا آب زیرزمینی تصفیه شده باشد.
در خاک شویی خارج از محل پس از غربال کردن ابتدایی خاک 
و جداسازی دانه های بزرگ تر و نخاله ها، باقیمانده ی خاک وارد 
یک مخزن شوینده می شود. مخزن محتوی آب و مواد شوینده 
ب��ا ایجاد حرکات چرخش��ی، امکان تماس آب و ش��وینده ها با 
خاک را فراهم می کند. پس از شس��ته شدن خاک، با ایجاد یک 

حوضچه ی ته نشینی س��اده، محلول شوینده از خاک پاک جدا 
شده و برای استفاده ی مجدد یا به واحد تصفیه ی پساب هدایت 
می گردد و خاک پاالیش ش��ده نیز به محل برگردانده می ش��ود 

.]11[
روش خاک شویی مزیت های زیر را دارد:

 فرآین��د در جه��ت حذف مان��دگار فلزات از خاک های آلوده اس��ت و 
می تواند امکان بازیافت آنها را فراهم کند

 حجم خاک آلوده شده را به شدت کاهش می دهد
 خاک شستشو شده می تواند دوباره به محل بازگردانده شود

موفقیت فرآیند خاک شویی نیازمند موارد زیر است:
 دانستن ویژگی های کامل خاک

 مطالعه ی نوع فلزات
 دانستن ارتباط میان ماتریس خاک و فلزات

خاک شویی می تواند به طور مستقل یا در ترکیب با فن آوری های پاالیش 
دیگر استفاده شود ]12[.

2- روش های بیولوژیكي
از دیگ��ر روش های پاک س��ازی که به کم��ک میکروارگانیس��م ها انجام 
می ش��ود روش تصفیه ی بیولوژیکی است. روش های مختلف پاک سازی 

بیولوژيکی عبارتند از:

2-1- زیست پاالیی )پاک سازی زیستی3(
یکی از فن آوري هاي مهم و به روز دنیا جهت پاک سازي خاك هاي 
آلوده، زیس��ت پاالیی اس��ت. در این روش به کم��ک تکثیر و تلقیح 
میکروارگانیس��م هاي مؤث��ر در تجزیه ی یک نوع وی��ژه ی آالینده، 
خاك هاي آلوده را پاک س��ازي می کنند. در مقايس��ه با روش هاي 
فیزيکی و شیمیايی و حرارتی، اين روش کم هزينه تر بوده، به صورت 
طبیعی انجام می شود و مزاياي قابل توجهی دارد. ميکروارگانيسم ها 
نياز به شرايط مناسبی برای رشد و زنده ماندن خود دارند که اين 
عوامل ش��امل pH مناسب، دما، اکس��يژن، شوری و عناصر غذايی 
است. با توجه به تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها و توان استفاده ی 
آنها از آالینده هاي محیطی، با یک انتخاب مناس��ب می توان از آنها 
در ج��ذب، کاهش و ح��ذف کامل آالینده هاي مختلف س��ود برد. 
زیست پاالیی خاك هاي آلوده به نفت تحت تأثیر عوامل شیمیایی، 
فیزیکی و بیولوژیکی اس��ت. باکتري ها با تغذيه از هیدروکربن هاي 
موجود درخاک به عنوان منبع غذايی، باعث پاک سازي آلودگی هاي 

نفتی می شوند ]1[.
)SVE( 1  نمودار طرح كلی جهت توضیح چیدمان فني الزم براي استخراج بخار خاک 
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القاء بیولوژیکی4:
مبناي اين روش اضافه کردن مواد مغذی )نیتروژن، فس��فر، اکس��یژن، 
آب و...( به خاک آلوده برای تحریک فعالیت میکروارگانیسم ها به محیط 

آلوده است.

ازدیاد بیولوژیکی5:
اضافه کردن میکروارگانیسم های اگزوژن )جداسازی شده از محیط های 
دیگ��ر( به خاک آل��وده ای که میکروارگانیس��م های آن قادر به تجزیه ی 
آالینده های خاص نیس��تند. هیدروکربن ها منبع کربن مورد استفاده ی 
میکروارگانیس��م ها هستند و ديگر مواد مغذي مثل نیتروژن و فسفر هم 
  pH بايد در خاک موجود باش��ند. همچنین مقدار رطوبت، دماي خاک و

نیز بايد تنظیم شوند.

2-2- پاالیش فاز جامد
در اینجا خاک آلوده در باالی زمين در بسترها ی آماده، تصفيه مي گردد . 
اما با وجود هزینه ی کم آن نس��بت به تصفيه ي بس��تر دوغاب، چندان 
اثربخش نیس��ت و به زمان و فضاي بيش��تری جهت آماده سازي بسترها 
نی��از دارد. به منظ��ور انجام اي��ن روش پاالیش س��ه روش اصلي به طور 
متداول استفاده مي شوند: کش��ت خاک6، توده هاي بيولوژيكي خاك7 و 

كمپوست )كودسازي( ]1[.

2-3- لندفارمینگ یا کشت خاک
در ای��ن روش خاک حفاري ش��ده به صورت اليه ه��اي نازک روي زمین 
قرار می گیرند و مرتباً ش��خم زده و زير و رو می ش��وند تا با هوا مخلوط 
ش��ده و فعاليت بيولوژيكي را در بس��تر ارتقاء بخش��ند. در صورت نياز، 
مواد مغذی اضافه مي گردند؛ زیرا كمبود و فقدان اكسيژن و مواد مغذی 
منجر به تأخیر در فرآيندهاي تجزيه ي بيولوژيكي مي گردد. عمق بس��ته 
به قابلیت های تجهیزات هوادهی 45-30 سانتی متر است. کنترل pH و 
مواد مغذی ش��امل افزودن دوره ای کود، آهک یا سولفور است و معموالً 

به صورت مایع به خاک تزریق می شود.

مزایای لند فارمینگ
 طراحی نسبتاً آسان و اجرایی

 مؤثر بودن بر اجزای آلی با تجزیه ی مولکولی کم
 زمان کوتاه پاک سازی 6 ماه تا 2 سال )بسته به شرایط مطلوب(

معایب لندفارمینگ
 ب��رای غلظت بی��ش از ppm 50000 هیدروکربن های نفت اثر بخش 

نیست
 نیازمند زمین زیادی جهت اصالح خاک است

 غب��ار و بخارات زیادی در ط��ول عملیات به وج��ود می آیند که باعث 
نگرانی است ]13[

2-4- توده هاي بیولوژیكي خاک
این روش ترکیبی از روش کش��ت خاک و کمپوست است. خاك حفاري 
ش��ده به ش��کل توده هاي با ارتفاع چندين متر انباشته مي گردد. جهت 
ارتقاء فعاليت تجزيه توس��ط ميكروارگانيسم ها، هوا از میان توده دميده 
مي شود. در صورت نياز، مواد مغذی نيز اضافه مي گردد. با کنترل مقدار 
مواد مغذي، اکسیژن، رطوبت، دما و pH، بازده اين روش افزایش می یابد. 
توده ها با پلی اتلین پوش��یده شده و در صورت نیاز میکرو ارگانیسم، آب 

و مواد مغذی اضافه می گردد ]1[.

2-5- کمپوست )کودسازي(
كمپوس��ت از كلمه ی كمپوس��ت به معن��ي مخلوط يا مرك��ب اقتباس 
ش��ده و به عم��ل تجزي��ه ی مواد آل��ي نامتجان��س كه توس��ط میکرو 
ارگانیس��م هاي مختلف در حضور رطوبت و گرما در محيط هوازي انجام 
می ش��ود. كمپوست فرآيندی هوازي اس��ت كه طي آن كود آلي توسط 
ميكروارگانيسم ها تجزيه ش��ده و توليد گرما دی اکسیدکربن، بخارآب و 
هوموس مي كنند. در روش كمپوست س��ازي، پسماندهاي قابل تجزيه ي 
بيولوژيك��ي يا خ��اك آلوده، با م��واد حجم دهنده از قبی��ل ني مخلوط 
مي گردند تا گردش جريان هوا و آب موردنياز براي فعاليت هاي بيولوژيك 
ميكروارگانيس��م ها را تسهيل کنند. مواد مغذی نیز در صورت نياز اضافه 
می ش��وند. تجزيه ي بيولوژيكي پس��ماندها يا آالينده ها برخي مواقع در 
تلنبار توده هاي كمپوست س��اكن رخ مي دهد؛ جايي كه خاك به شکل 
توده هايي تلنبار مي شود و به طور دوره اي با دمنده ها يا پمپ هاي وكيوم 

هوادهي مي گردد ]14[.

 2  نموداري از طرح كلی مراحل مختلف در خاک شویی

مروری
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2-6- گیاه پاالیی8 )پاک سازی زیستی با کمک گیاه(
گیاه پاالیی، فن آوري ارزان و مؤثر ی جهت کنترل آلودگی بوده که قادر 
به حذف طیف وس��یعی از آالینده هاي آلی اس��ت و به دلیل دارا بودن 
مزیت های��ی مثل کمترین به هم خوردگی خ��اك، حجم کم ضایعات، 
جذب اش��عه ی خورشید، پایداري بسیار خوب، سادگی کاربرد، امکان 
اس��تفاده در سطح وس��یع و کمک به رش��د گیاهان دیگر جهت رفع 
آلودگی ها، مورد توجه خاص قرار گرفته اس��ت. به گیاهان اجازه داده 
می ش��ود در خاک آل��وده به ترکیبات نفتی رش��د و م��واد نفتی را با 

مکانیزم های خاصی تجزیه کنند ]4[. 
گیاه پاالیی با اس��تفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه هاي علفی 
و چوبی براي برداش��ت مواد آالینده از آب و خاك یا کاهش خطرات 
آالینده ه��اي محیط زیس��ت نظیر فلزات س��نگین، عناص��ر کمیاب، 

ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می شود ]15[.
اين فن آوري بس��تگي به اس��تفاده ی گياهان جهت ح��ذف، تجزيه يا 
تثبي��ت آالينده ها در محل هاي آلوده ي نس��بتاً كم عمق دارد. پاالیش 
گیاهی از طریق فعاليت هاي مختلف بيولوژيكي عمل مي کند و بستگي 
ب��ه طبيعت و ش��يمي آالينده ی خاك دارد. ه��دف این روش، تجمع 
فلزات سنگین در اندام های هوایی و برداشت گیاهان از منطقه ی مورد 
نظر است. در این روش، گیاهان در محیط های آلوده مستقر می شوند. 
ریش��ه های گیاهان مذکور پس از نفوذ به بس��تر خ��اک، آالینده های 
فل��زی را جذب ک��رده، آنها را به بخش های هوای��ی منتقل و در آنجا 

ذخیره می کنند ]10[.

در اين روش گياه با اس��تفاده از مکانيس��م هاي پاک س��ازي متنوعي 
در ناحي��ه ی ريش��ه ی گياه ي��ا درون خود گياه نظي��ر تثبيت گياهي 
 ،(Phytoextraction( گياه��ي  اس��تخراج   ،)Phytostabilization(
ريزوس��فري  تجزي��ه ی   ،(Phytovolatalization(گياه��ي تبخي��ر 
Rhizodegradation، ريزوفيلتراس��يون )Rhizofilteration)، تجزي��ه ی 

گي��اه ( Phytodegradation( و کنترل هيدروليکي، آالينده ها را از آب 
و خاک حذف مي کن��د ]17و16[. به طور کلي گياهان مختلفي وجود 
دارند كه مي توانند عمل گياه پااليي را در خاك هاي آلوده به تركيبات 
نفتي را انجام دهند. اما نتيجه ی بررسي هاي انجام شده در دنيا نشان 
مي دهد كه گونه هاي چمني و لگومي به دليل سيستم ريشه اي-افشان 
ب��راي انجام گياه پاالي��ي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي مناس��بند 

]19و18[.

3- روش هاي تثبیت/جامدسازي
فرآین��د تثبیت معم��والً به فرآین��دی اطالق می گردد که ریس��ک و 
خطر پس��ماند و مواد آالین��ده ی موجود با کاه��ش حاللیت، کاهش 
حرکت پذی��ری و تغیی��ر فرم مواد ب��ه حالتی با س��ّمّیت کمتر تبدیل 
می ش��ود و جامدس��ازی نیز به فرآیندی اطالق می گ��ردد که مواد و 
ذرات آالین��ده در محیطی یکنواخت از یک ماده ی جامد با س��اختار 
یکپارچه به صورت کاماًل مناسب احاطه می شود. تثبیت و جامد سازی 
یک روش پاالیش خاک اس��ت که در آن مواد آالینده به دلیل واکنش 
با مواد افزودنی یا فرآیندهایی مختلف، ثابت و غیرمتحرک می ش��وند. 
 in( فرآیندهای تثبیت و جامدس��ازی را می توان در محل سایت آلوده
situ( ی��ا در خ��ارج از آن )ex situ( انج��ام داد. در فرآین��د تثبی��ت و 
جامدس��ازی در محل، عملیات اختالط واکنش گر و خاک آلوده بدون 
خارج کردن مواد آالینده در محل س��ایت انجام می ش��ود. در فرآیند 
تثبیت و جامدس��ازی خارج از محل، فرآیند اختالط در باالتر از سطح 
خاک انجام می گردد و خاک، تثبیت شده یا به سایت قبلی برگردانده 
شده و به صورت دفن در یک سلول دفع می گردد یا به تأسیسات دفع 

دیگری منتقل می شود ]20[.  3  لندفارمینگ

 1  مقایسه ی روش های مختلف حرارتی حذف آالینده هاي خاک                

پیرولیزرهاسازي گرمایيسوزاندنمتغیرها

محدودیت هاي روشي 
و اقتصادي

سیستم هاي پاالیش فلزات سنگین و 
كنترل كننده هاي مستقیم انتشار دي اكسین ها و 

فوران ها مورد نیاز است

احتیاج به دستگاه خشک كننده و آبگیردار و در 
بسیاري از موارد نیاز به تصفیه ی تکمیلی دارد

براي از بین بردن تركیبات غیرآلی كارا نیست و 
كارآیی آن وابسته به میزان رطوبت خاک است

در بسیاري موارد موجب اعتراض مردم ساكن در تأثیرات اجتماعي
منطقه می شود

اگر مرحله ی بعدي فرآیند، سوزاندن باشد موجب 
اعتراض مردم ساكن در منطقه می شود

هیچ گونه تضادي با زندگی شهروندان ندارد و 
موجب اعتراض نمی شود

خطرات احتمالي براي 
محیط زیست

پتانسیل انتشار مواد خطرناک
دي اكسین ها و فوران ها و نیز تولیدات جانبی 

سوخت را دارد

خطر زیاد انتشار مواد فعال و فرار وجود دارد. 
همچنین در صورت ادامه توسط روش سوزاندن  

احتمال تشکیل دي اكسین ها و فوران ها را دارد

پتانسیل خروج تركیبات خطرناک دي اكسین ها و 
فوران ها و گازهاي

تولید شده ی جانبی از سوزاندن وجود دارد
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4- روش های حرارتی
تبخير و تخريب آالينده ها توسط روش های حرارتی، بسيار مؤثر است كه 
ط��ي حرارت دادن خ��اك آل��وده در كوره هايي در دماه��اي 400-700 
درجه ي سانتي گراد حاصل مي گردد. پس از آن جهت تصفيه ی بيشتر گاز 
خروجی ك��وره در دماهاي بیش��تر )1200-800 درجه ي س��انتي گراد( 
اكسيداسيون كامل مواد آلی فرار انجام می شود. در حالت کلی به معناي 
استفاده از حرارت به منظور جداسازي و تبديل مواد آلی به فاز ديگری که 
راحت تر قابل جداس��ازی باشد يا سوزاندن )که در اين حالت و با اين دما 
در آالينده ها تغییرات س��اختاري شیمیايی ايجاد کرده و پیوند بین اتم ها 
و مولکول ه��اي آنه��ا را از بین می برد( اس��ت. روش های حرارتی ش��امل 
فن آوري ه��اي مختلفي هس��تند كه مهم ترين آنها عبارتند از: س��وزاندن، 

رهاسازي گرمايي و پیرولیز.

 2  روش هاي مؤثر مختلف با روش هاي پاالیش متناظر با آنها ]1[                

روش مناسب پاالیشحالت عملیاتی

استخراج خأل خاک )SVE(، رسوب شوییدر محل

جذب سطحي كربنه، تبادل یوندر محل یا دربسترهاي آماده

در محل یا در مخزن
كلرزدایي، جامدسازي سیماني، تبدیل به شیشه، 

جامدسازي آهکي، میکروكپسوله كردن قابل ارتجاع حرارتي، 
عریان سازی حرارتي

تمام روش ها )در محل، در 
خنثي سازي، اكسیداسیون، تجزیه ی بیولوژیکي )همه ي روش ها(مخزن و دربستر(

فتولیزدر بستر آماده
ترسیب، كاهش، جذب سطحي كربنه، تبادل یوندر بستر آماده یا در مخزن

در مخزن
پیرولیز، مادون قرمز، كوره ی دوار، بستر سیال، 

خاک شویی
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