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چكيده
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متيل ترشيو بوتيل اتر ( )MTBEاز افزودههاي بنزين است که در افزايش
عدد اکتان سوخت براي بهرهوري بيشتر كاربرد دارد .سازمان حفاظت
محيطزيست امريکا  MTBEرا مادهاي مضر با سرطانزايي باال طبقهبندي
كرده است .اين ماده از مخازن زيرزميني سوخت ،وارد محيط خاک ميشود.
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي  MTBEموجب نفوذ سريع اين ماده در
خاک و ورود به آبهاي زيرزميني ميگردد .در نشت اين ماده به خاك،
توانايي خاك در جذب آالينده ،نقشي مهم در حذف  MTBEايفا ميكند
و شاخص ضريب پخش ( ،)Distribution Coefficient-Kdاين توانايي
را نشان ميدهد .اين شاخص در ژئوتکنيک زيستمحيطي خاک بررسي
ميشود .چون دامنهي تغييرات اين شاخص برابر صفر تا هزار و حتي بيشتر
است ،در مدلسازي ،حرکت و پراکنش آاليندهها در خاک ،نقشي مهم دارد.
در اين پژوهش با انجام چندين آزمايش جذب با خاك شهرري و آْاليندهي
 ،MTBEمقدار واقعي جذب اندازهگيري و با توجه به مقدار به دستآمده،
روشهاي مختلف عددي موجود ،از نظر تطابق نتايج تخميني با مقدار
واقعي بررسي شد تا مناسبترين روش تخمين براي خاك اين منطقه
و  MTBEانتخاب شود .آزمايشهاي اين پژوهش( ،آزمايشهاي خاك،
جذب و  ،)GCهمگي طبق استاندارد  ASTMانجام گرفته است.
در پايان مشاهده شد كه هر چهار روش بررسي شده ،براي تعيين ضريب
جذب قابل استفادهاند؛ اما در شرايط مشابه ،ميتوان به ترتيب ،روشهاي
دوبينين ـ رادوشكويچ ،النگماير ،فرندليخ و در نهايت ايزوترم خطي را
براي تخمين  Kdو فرآيند جذب ،پيشنهاد كرد.

واژههاي كليدي :ضريب پخش (،)Distribution Coefficient-Kd
ژئوتکنيک زيستمحيطي ،متيل ترشيو بوتيل اتر ( ،)MTBEپااليشگاه
تهران ،آب زيرزميني

مقدمه

امروزه يكي از نگرانيهاي جدي انديشمندان ،عدم همخواني نيازهاي انسان
كنوني ،با منابع موجود زمين است؛ از جمله اين منابع و يكي از مهمترين
لوازم حفظ يكپارچگي محيطزيست ،منابع آبهاي شيرين است .يکي ديگر
از منابع بسيار مهم ،خاک ميباشد كه افزون بر اينكه به عنوان بستر اصلي
رشد گياهان و از عناصر مهم محيطزيست داراي اهميتي باالست ،يكي
از محيطهاي اصلي جابهجايي آب نيز به شمار ميرود .آلوده شدن خاک
ميتواند باعث ورود آاليندهها به چرخ ه غذايي موجودات زنده و در نهايت
ايجاد معضل براي انسانها شود .در کنار اين ،آاليندههاي خطرناک با
عبور از محيط متخلخل خاک به منابع آبهاي سطحي و زيرزميني راه
يافته ،آنها را آلوده ميكنند و آگاهي از نحو ه پراكنش اين آاليندهها در
محيط ميتواند نقشي اساسي در پيشبيني شرايط محيطزيست و در صورت
نياز ،پاكسازي آن ايفا كند .يكي از شاخصهاي مؤثر در جلوگيري از نفوذ
آاليندههاي به سفرههاي آب زيرزميني ،ميزان قابليت جذب خاك است كه
هرچه اين توانايي در خاك منطقه بيشتر باشد ،آالينده كمتر مجال نفوذ
به اعماق پايينتر اليه خاك را مييابد و عمق كمتري آلوده ميشود كه
به تبع آن ،احتمال آلوده شدن آبهاي زيرزميني ،كاهش مييابد و آگاهي
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از اين قابليت خاك براي هر منطقهاي ميتواند جهت تصميمگيريهاي
زيستمحيطي ،ديدي مناسب به كارشناسان دهد؛ اما از آنجا كه براي
محاسب ه اين ضريب ،راههاي مختلفي پيشنهاد شده است و از هر روش،
مقداري متفاوت با ساير روشها حاصل ميشود ،الزم است شرايط خاك و
آالينده موردنظر بررسي شود و بهترين روش ـ كه از ساير روشها به مقادير
واقعي نزديكتر است ـ انتخاب گردد.
از جمل ه روشهاي مناسب براي تخمين  ،مجموعه روشهاي «ايزوترم
جذب» 1ميباشد كه نظر به اهميت ضريب جذب در جابهجايي آاليندهها و
خودپااليي خاك و پژوهشهاي بسياري كه جهت دستيابي به روشهاي
مناسب تعيين آن صورت گرفته ،اين روش امروزه در جهان بسيار مورد
توجه قرار گرفته است .در اين روش شاخصهاي مؤثر بر يك فرآيند
جذب ثابت نگه داشته ميشود و تنها اثر غلظت آالينده بر جذب را بررسي
ميكنند]3[.
اگر غلظت آاليندهاي كه با خاك در تماس است ،به طور يكنواخت بيشتر
شود ،كل سطح خاك از آالينده اشباع ميگردد و ديگر با افزايش غلظت
آالينده ،جذب نخواهيم داشت و رابطه بين جذب سطحي و غلظت آالينده
خطي نخواهد ماند .مدلهاي ايزوترم براي توضيح اين شرايط تعريف
شدهاند .در شرايطي که ميزان آاليندهي موجود ،براي ايجاد جذب خطي
كافي است ،مدلهاي ايزوترم قابل استفادهاند 4 .مدل ايزوترم جذبي كه
در اين پژوهش ،بر اساس آنها ضريب پخش محاسبه و ارزيابي ميشود،
عبارتاند از مدل خطي ،2مدل النگماير ،3مدل فرندليخ 4و مدل دوبينين-
رادوشكويچ]3[.5

ضرورت و فرضيات تحقيق

از جمله فعاليتهاي صنعتي مهم ـ كه از نظر توليد آاليندههاي گوناگون

زيستمحيطي در صدر ساير فعاليتها قرار دارد ـ ميتوان به فعاليتهاي
صنايع نفت و گاز و پتروشيمي اشاره كرد .فرآوردهها ،محصوالت فرعي،
مواد زايد و پسابهايي توليدي در واحدهاي اين صنايع از مهمترين منابع
آاليند ه محيطزيست و به ويژه منابع آب به شمار ميرود؛ ايران نيز به عنوان

يك كشور نفتخيز ،همواره با مشكالت زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي

روش انجام كار

آزمايشهاي خاك
پس از تهيه مقاديري از خاك منطقه شهر ري ،مطابق استاندارد ASTM
آزمايشهاي مقدماتي خاك بر روي آن انجام شد كه طبق اين آزمايشها،
نوع اين خاك از جنس رس با درصد ماسه  %1/33تعيين گشت .چگالي

1.Isotherm Adsorption Models
2.Linear Model
3.Langmuir Model
4.Freundlich Model
5.Dubinin-Radushkevich Model
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1.Calibration
2.Distribution Coefficient
3.Retardation
4.Sorption

انسان و محیط زیست

اين صنعت دستوپنجه نرم كرده است.
براي نمونه منطقه پااليشگاه تهران (شهر ري) و جايگاهها و انبارههاي
اطراف آن و نيز شركتهايي چون شركت لولههاي نفت ،شركت نفت

بهران ،كارخان ه سولفور سديم و ،...از قديميترين و معروفترين مناطق
صنعت نفت به شمار ميرود كه به خاطر مركزيت ،نزديكي به پايتخت و
فاصل ه كم با زمينهاي مسكوني و كشاورزي (باقرشهر و اسماعيلآباد) و
معضالت زيستمحيطي متعدد ناشي از آن ،همواره مورد توجه بوده است؛ تا
آنجا كه طي مطالعاتي كه در سال  1383توسط شركت ژاپني «ايده ميتسو»
انجام گرفت ،از نفوذ يك ميليون و 440هزار مترمكعب موادنفتي داراي
 MTBEبه عمق متوسط  1/5تا  7متر بر روي سفره آبهاي زيرزميني طي
سالهاي گذشته ،تنها در محوطه پااليشگاه تهران پرده برداشته شد]4[ .
در اين شرايط ،آگاهي از ميزان نفوذ و نشت آاليندهها به داخل خاك و
امكان پيشبيني حركت و جابهجايي آاليندهها به طريق علمي از اهميتي
بهسزا برخوردار خواهد بود و يكي از روشهاي دستيابي به اين پيشبيني،
مدلسازي است .تنظيم و واسنجي 1و حساسيتسنجي يك مدل و بهينهسازي
آن براي منطق ه موردنظر در مواجهه با نفوذ آاليندههاي مختلف ،كاربردي
بسيار مهم در تخمين ميزان آلودگي در محيطهاي سطحي و زيرسطحي و
منابع آب و نيز تعيين جهت و عمق پراكنش آاليندهها خواهد داشت.
با توجه به اين مهم ،و با در نظر گرفتن خاك پااليشگاه تهران (به
خاطر مشكالت زيستمحيطي متعدد منطقه) و آالينده ( MTBEبه خاطر
فراواني و خطراتي كه براي محيط و سالمت افراد دارد ).جهت انجام
يك موردپژوهي انتخاب شد تا ضريب پخش  2 MTBEدر اين خاك،
اندازهگيري شود.
انتخاب شاخص ضريب پخش ( )Kdبر اين مبنا صورت گرفت كه دامنه
مقادير اين ضريب ،بسيار وسيع است [ ]1و تاكنون روشهاي مختلفي
براي به دست آوردن و تخمين اين ضريب ،پيشنهاد شده كه در هر يك
مقداري متفاوت حاصل ميشود و از آنجا كه از سويي مقدار اين ضريب
با فرآيندهاي تأخير 3از جمله جذب ،4رابطهاي تنگاتنگ دارد و از ديگر
سو ،نرمافزارهاي مدلسازي ،نيازمند اين ضريب به عنوان مقدار ورودي
هستند ،تخمين دقيق و نزديك به واقعيت  ،Kdاز ملزومات بررسي پراكنش
آاليندهها در آبهاي زيرزميني ميباشد.
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خاك موردنظر نيز برابر  2/88 cmgrبه دست آمد؛ سپس جهت تعيين ضريب
جذب ،براي چهار نمونه مختلف ،بر اساس استاندارد ،ASTM D4646-03
آزمايش جذب انجام شد .بدينمنظور 4 ،نمونه خاك با درصد وزني مختلف
به مدت  24ساعت در معرض تماس با محلول  MTBEو آب ،با غلظتهاي
گوناگون قرار گرفت و پس از آن فاز محلول از فاز جامد جدا شده ،به وسیله
آزمايش  1،GCمقدار غلظت  MTBEدر آن مشخص گرديد .از آنجا كه
به دليل كوتاه بودن مدت آزمايش ،امكان زوال راديواكتيو و يا تجزيه
مولكولي توسط ميكروارگانيسمها وجود نداشته و نيز به خاطر رعايت شرايط
آزمايشگاهي ،ميزان تبخير ،تقريب ًا صفر بوده است ،ميتوان گفت كه تفاوت
غلظت اولیه و غلظت محلول پس از  24ساعت ،ناشي از جذب MTBE
توسط خاك ميباشد و بدینترتیب ،ضريب جذب را محاسبه كرد.
مقادير اولیه و نتايج آزمايش جذب در (جدول  )1ديده ميشود.
3
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بررسي نتايج پخش با مدلهاي ايزوترم جذب
با توجه به نتايج حاصله ،سه نمونه براي رسم منحني و تعيين شاخصهاي
هر مدل ايزوترم به كار ميرود و از نمونه چهارم براي بررسي صحت و
دقت مدل استفاده ميشود.
بايد توجه داشت كه در بين چهار روش محاسبه ضريب جذب ،تنها از
روش خطي ميتوان مستقيم ًا به مقدار اين ضريب دست يافت و در ساير
روشها ،شاخصهايي به دست ميآيد كه با استفاده از آنها به عنوان ورودي
نرمافزارهاي مدلسازي (از قبيل  )MODFLOWنرمافزار در هر نقطه
با گرفتن مشتق جزيي ،ضريب جذب آن نقطه را محاسبه ميكند [ .]2به
همين دليل ،در اين پژوهش ،به جاي مقايسه ضريب جذب ،فرآيند جذب
مورد مقايسه قرار گرفته است و در واقع براي منحنيهاي به دست آمده در
هر روش ،اين نكته بررسي شده كه آيا اين منحنيها ميتوانند ساير نقاط
حاصل از آزمايشهاي جذب ديگر را نيز پوشش دهند يا خير.
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مدل خطي []3
سادهترين و متداولترين راه تعيين ضريب  ، K dاستفاده از نمودار خطي است.
طبق تعريف K d ،عبارت است از نسبت ماده جذبشده در واحد وزن جاذب به
غلظت اولیه آن در محلول.
بنابراین اگر در يك دستگاه مختصات ،محور افقي نشاندهنده مقدار
غلظت اولی ه محلول و محور عمودي نشاندهند ه ماده جذبشده در واحد وزن
جاذب باشد ،شيب خط رسمشده ،معرف  K dخواهد بود.
با رسم نمودار (شكل  ،)1به خطي با (رابط ه  )1ميرسيم كه طبق آنK d،

برابر

lit
gr

 0/0114خواهد بود.
1.Gas Chromatography

(رابطه A i = 0.0114C i )1

كه در آن:

 : A iمقدار آاليند ه جذبشده در واحد جرم جامد

 : C iغلظت آالينده در محلول

حال اگر  C iبه دست آمده از نمون ه چهارم را در (رابط ه  )1قرار دهيم،
برابر  0/0842 mgبه دست ميآيد.
gr

مدل النگماير []3
مدل النگماير براي توصيف جذب مولکولهاي گاز بر سطوح جامد همگن
پيشنهاد شد .اين مدل اينگونه نشان داده ميشود:
(رابطه )2

K L .A m .C i
1 + K L .C i

= Ai

كه در آن:
 : A iمقدار آالينده جذبشده در واحد جرم جامد

 : K Lثابت جذب النگماير مربوط به انرژي جذب
 : A mبيشترين ظرفيت جذب جامد
 : C iغلظت آالينده در محلول

اگر K Lرا با
(رابطه )3

1

جايگزين كنيم ،پس از سادهسازي رابطه خواهيم داشت:

B
( + Am

Ai
Ci

(A i = − B

A
اگر  A iرا بر محور عمودي و  iرا بر محور افقي يك دستگاه مختصات
Ci

نشان دهيم ،شيب  -Bو عرض از مبدأ  A mبه دست خواهد آمد.
با توجه به نتايج آزمايش جذب و با رسم نمودار ،مقادير  A mو ، - B
به ترتيب برابر  8/982و  -0/0491خواهد بود.
حال نمودار را بر حسب (رابطه  )4در (شكل  )3رسم ميكنيم ،طبق
تعريف ،شيب آن در هر نقطه برابر  K dخواهد بود.
(رابطه )4

A m .C i
B + Ci

= Ai

حال اگر مقدار  C iبه دست آمده از نمونه چهارم را در رابطه منحني
برازشيافته از سه نقطه نخست قرار دهيم A i ،برابر 0/1643 mg
gr
به دست ميآيد.
مدل فرندليخ []3
مدل ايزوترم فرندليخ بدينصورت تعريف شده است
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شمار ه نمونه

جرم خاك جاذب ()gr

حجم خاك جاذب ()ml

حجم فاز مايع محلول ()ml

()mg/l

(MTBE (mg/l

()mg

خاک ()mg/g

غلظت اوليه  MTBEدر آب

غلظت تصحيحشده MTBE
در آب ()mg/l

جرم  MTBEدر نمونه ()mg

4

20

6/944

243/0556

10/818

7/386

1/795

1/27

1/116

1/486

0/0743

82/804

تفاضل غلظت اولّيه و ثانويه

3

16

5/556

244/444

9/015

5/563

1/360

1/21

4/353

1/064

0/067

78/249

جرم  MTBEجذبشده

2

12

4/167

245/833

7/212

3/741

0/920

1/68

2/0605

0/507

0/0422

55/086

غلظت  MTBEدر واحد جرم

1

8

2/778

247/222

5/409

1/918

0/474

1/5

0/418

0/103

0/0130

21/3

درصد جرمي جذب
 MTBEتوسط خاک ()%

غلظت  MTBEدر آب طبق نتيجه
آزمايش ( GC (mg/l

جدول شماره  .1نتايج آزمايش جذب خطي براي تعيين غلظت  MTBEجذبشده توسط خاک پااليشگاه تهران

59/804

میانگین

شکل شماره  .1نمودار تعيين ضريب جذب به روش ايزوترم خطي

نسبت آالینده جذب شده به وزن جاذب ـ Ai-mg/g

انسان و محیط زیست

غلظت اولیه آالینده در محلول ـ Ci-mg/l
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شکل شماره  .2نمودار تعيين شاخصهاي روش روش النگماير

Ai/Ci

Ai=8.982(Ai/Ci)-0.0491

Ai-mg/g

N
A i = K F .C i

(رابطه )5
كه در آن:

آالينده جذبشده در واحد جرم جامد

 : A iمقدار
 : C iغلظت آالينده در محلول
 : K Fثابت جذب فرندليخ
 :Nثابت
با لگاريتم گرفتن از رابطه مدل فرندليخ به رابطه خطي ذيل ميرسيم:

(رابطه )5

LogA i = LogK F + N.LogCi

انسان و محیط زیست

اگر  LogA iرا در محور عمودي و  LogCiرا بر محور افقي يك
دستگاه مختصات ترسيم كنيم و خطي از نقاط به دست آمده برازش دهيم،

8

شيب  Nو عرض از مبدأ  LogK Fبه دست خواهد آمد .اگر در (رابطه ،)5
داشته باشيم  ،N=1ان گاه طبق تعريف ضريب جذب K ،برابر با K d
F
خواهد بود.
در شرايط مشابه ،معمو ًال مدل فرندليخ بر مدل النگماير برتري دارد و
استفاده از آن توصيه ميشود]3[ .
با توجه به نتايج حاصل از آزمايش جذب و با رسم نمودار ،مقادير  K Fو
 ،Nبه ترتيب برابر  0/00048و  1/56حاصل ميشود.
حال با رسم نمودار بر اساس (رابطه  ،)5به (شكل  )5خواهيم رسيد
كه با جايگذاري مقدار  C iبه دست آمده از نمونه چهارم در رابطه منحني
mg
برازشيافته از سه نقطهي نخست A i ،برابر  0/0875 grبه دست ميآيد.

مدل دوبينين ـ رادوشكويچ []3
چهارمين مدل جذب ،حاصل مطالعات ايزوترم دوبينين و رادوشكويچ است
كه براي جذب عناصر اصلي به کار ميرود .مدل دوبينين ـ رادوشكويچ
نسبت به مدل النگماير ،عموميتي بيشتر دارد؛ چرا كه در آن نيازي به
جاذب همگن يا ثابت پتانسيل جذب نيست .اين مدل بدينشكل است:
-K . . 2
Ai=Am .e DR ε
(رابطه )6
كه در آن:
 : A iمقدار آالينده جذبشده در واحد جرم جامد
 : A mظرفيت جذب از عامل جذب در هر واحد جرم
 : KDRثابت جذب دوبينين ـ رادوشكويچ
 εاز اين رابطه به دست ميآيد:
) ε =R.T.Ln(1+ 1
(رابطه )7
i
كه در آن:
J
8/314472 mol.K
 : Rثابت گازها برابر
 : Tدما ( ) K
 : Ciغلظت آالينده در محلول
معادله دوبينين ـ رادوشكويچ مي تواند به شکل معادله زير تغيير يابد:
(رابطه LnA =LnAm -K .ε 2 )8
DR
اگر  LnA iبر محور عمودي و ε 2بر محور افقي يك دستگاه مختصات
ترسيم شود LnAm،به عنوان عرض از مبدأ و  -K DRبه عنوان شيب حاصل
از نمودار خطي رسمشده خواهد بود.
با توجه به نتايج حاصل از آزمايش جذب و با رسم نمودار ،مقادير  Kو
DR
 A mبه ترتيب برابر 2×10-6و  0/0834حاصل ميشود.
حال با رسم نمودار بر اساس (رابطه  ،)6به (شكل  )7خواهيم رسيد
نمونه چهارم در رابطه منحني
كه با جايگذاري مقدار  Ciبه دست آمده از 
0
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شکل شماره  .3نمودار تعيين ضريب جذب به روش النگماير

شکل شماره  .4نمودار تعيين شاخصهاي روش فرندليخ

انسان و محیط زیست
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 0/0687 mgبه دست ميآيد.
برازشيافته از سه نقطه نخست A i ،برابر
gr

نتيجهگيري

با توجه به نتايج به دست آمده در (جدول  ،)2مشاهده ميشود كه كمترين
درصد اختالف متعلق به روش دوبينين ـ رادوشكويچ و بيشترين درصد
اختالف ،مربوط به روش ايزوترم خطي ميباشد .اختالف زياد حاصل از
روش ايزوترم خطي از قبل هم پيشبيني ميشد .چرا كه در اين روش،
نمودار برازشيافته ،الزام ًا بايد از مبدأ مختصات نيز بگذرد و همچنين ماهيت
فرآيند جذب ،از آنجا كه كام ً
ال وابسته به ميزان آالينده ،نوع خاك ،اشباع

بودن سطح ذرات و ...ميباشد ،معمو ًال ماهيتي غيرخطي است.
نتايج حاصله حاكي از آن است كه در هر چهار روش بررسيشده،
اختالف آنقدر نيست كه باعث ناديده گرفتن روش و عدم كارآيي آن شود؛
اما در شرايط مشابه ،ميتوان به ترتيب ،روشهاي دوبينين ـ رادوشكويچ،
النگماير ،فرندليخ و در نهايت ايزوترم خطي را براي تخمين  Kdو فرآيند
جذب ،پيشنهاد كرد.

شکل شماره  .5نمودار تعيين ضريب جذب به روش فرندليخ

انسان و محیط زیست

جدول شماره  .2مقايسهي نتايج آزمايش و مدلسازي
درصد اختالف

نتيجه تخميني نمون ه چهارم ()mg/l

نتيجهي واقعي نمونهي چهارم ()mg/l

% 6/30

روش تخمين Kd

0/0114

0/0743

% 0/99

ايزوترم خطي

0/0842

0/0743

% 1/32

النگماير

0/0875

0/0743

% 0/66

فرندليخ

0/0678

0/0743

دوبينين ـ رادوشكويچ
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شکل شماره  .6نمودار تعيين شاخصهاي روش دوبينين ـ رادوشكويچ

شکل شماره  .7نمودار تعيين ضريب جذب به روش دوبينين ـ رادوشكويچ
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Abstract
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Methyl Tertiary-Butyl Ether (MTBE) is one of the
gas additives that can be more effective in increasing
the octan rating of fuel. EPA (Environmental Protection Agency) has labeled MTBE in carcinogen compounds. This compound can leak into the soil from
underground fuel tanks and its chemical and physical properties affords rapid influence.
Sorption ability of soil, is so effective in influence
of MTBE into the soil and “distribution Coefficient
(Kd)” can show this ability. Kd is one of the
important effectives that recently lionizes in Environmental Geotechnics and its range is so wide in as
much as it can be “0” or “1000” and more; This wide
range is important in using numerical models for
underground water and contaminant trasformation
modeling.
In this study, the real value of sorption has been
determined by several sorption tests on MTBE and
the soil of Ray city and according this value, various isotherm models were studied to find the most
accurate model for MTBE and this soil.
In this study, all of the tests have done according
to ASTM standards.

Finally, it’s concluded that all of studied models are
appropriate for calculating Kd but in similar cases,
we can offer foloing models sequently: DubininRadushkevich Model; Langmuir Model; Freundlich Model; Linear Model.
Key words: Distribution Coefficient; Environmental
Geotechnics; MTBE (Methyl Tertiary-Butyl Ether);
Tehran Oil refinery; Underground Water
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