آلودگی خاک
پاسخ به سواالتي كه در مورد مديريت خطر در سايتهاي  LNAPLمطرح است
مايعات نفتي بلوك اصلي ساختمان زندگي مدرن ما هستند ،از آنها به عنوان سوخت ،روانكننده و ماده خام
بسياري از محصوالت مصنوعي استفاده ميشود .در اياالت متحده آمريكا تخمين زده ميشود  048ميليون گالن در
روز مايعات نفتي مصرف ميشود .مصرف كل در طي  088سال گذشته در حدود يك ميليون بار  08ميليون گالن
است .رفاهي كه در زندگي امروز ما به وجود آمده از همين مسئله ناشي ميشود.
متاسفانه يكي از مشكالت جانبي اين مسئله عدم توجه كافي به نشت مواد نفتي در محيط است .خوشبختانه نسبت
اين نشر و نشت به مقدار كل آنچه مصرف ميكنيم بسيار كوچك است و بهبود ساختارها و الگوها به شدت پتانسيل
نشت را در آينده كاهش مي دهد .با اين وجود خاك و آبهاي زيرزميني آلوده شده با مايعات نفتي ،ميراث استفاده ما از
مايعات نفتي است .در طي  08سال گذشته ،درك نياز به نظارت بيشتر بر حفظ محيط زيست منجر به رشد سريع
علوم و تكنولوژي مرتبط با مديريت نشر مايعات نفتي شده است و مقاالت ،كتابها ،دورههاي كوتاهمدت ،كنفرانسها
و صفحات اينترنتي بسياري بدان اختصاص داده شده است .هم اكنون اطالعات وسيعي در اين زمينه وجود دارد اما
مسئلهاي كه مطرح است به روز كردن و به روز نگهداشتن اين اطالعات است .هدف اين مقاله فراهم كردن مروري
فشرده و خالصه بر دانش امروز در فرمت ”پرسشهايي كه اغلب پرسيده ميشود“ است.
به هر سئوال ابتدا پاسخي كوتاه داده شده و سپس براي كساني كه اطالعات بيشتري نياز دارند جزئيات بيشتر در
كادر رنگي آورده شده است.
مسئله مهم اين است كه حين خواندن سوالها و جوابهايي كه در اين مقاله آورده شده همواره به خاطر داشته
باشيد مديريت كلي سايت تنها به تصميم گيري راجع به خود مايعات نفتي خالصه نميشود بلكه بايد ساير واسطه
هاي مؤثر نيز به حساب آورده شود عواملي مثل روشهاي تماس (يعني پولومهاي هيدروكربني حل شده و امكان
رسيدن پولومهاي بخار به مكانهاي بسته)
در اين مقاله فرض بر آن است كه خواننده دانش اوليه را راجع به چگونگي تشكيل پولومهاي فاز بخار و حل شده ،در
نواحي مجاور منبع نشر مايعات نفتي داراست و نيز ميداند كه زوال طبيعي و ساير فرآيندها (طبيعي يا با دخالت
انسان) چگونه تحرك و دامنه انتشار مايعات نفتي را محدود ميكند.

 LNAPLچيست؟
 LNAPLيك نامگذاري ساده براي مايعات
نفتي در خاك و آبهاي زيرزميني است و
حروف اختصاري است كه از ابتداي كلمات
 Light Non aqueous Phase Liquidگرفته
شده است Light :بيانگر اين واقعيت است كه
مايعات نفتي (با چند استثناء) داراي چگالي
كمتر از آب هستند “non aqueous” .بر اين
نكته تاكيد دارد كه مايعات نفتي با آب
مخلوط نميشوند.

با جزئيات بيشتر LNAPL ،از نفت خام مشتق ميشود.
هاي مرسوم عبارتند از سوختها ،روانكنندهها و خوراك اوليه
براي ساخت بسياري مواد.
از منظر محيطزيستي ،مسائل كليدي شامل موارد زير است:
 LNAPL -0معموالً در باالي منطقه آبهاي زيرزميني يافت
ميشود .شناوري  LNAPLدر آب مانع از مهاجرت و
انتقال آن به داخل منطقه آبهاي زيرزميني ميشود.
 -2اگر  LNAPLو آب را تركيب كنيم در هم مخلوط
نميشوند .اين مواد غيرقابل امتزاج هستند .نتيجه آن
است كه اگر منطقهاي با  LNAPLآلوده شود .آب موجود
در خاك سهمي از فضاهاي خالي خاك را به LNAPL
ميدهد .اين شراكت در فضاي خالي تحرك  LNAPLرا
محدود و بازيافت آنرا دشوار ميكند.
نشر  LNAPLرا بايد بعنوان مسئلهاي در نظر گرفت كه در
آن در حفرهها و فضاهاي خالي چند فاز مايع وجود دارد.
درك اين مسئله براي يافتن راه حل موثري براي مقابله با
نشر  LNAPLبسيار ضروري است.
 LNAPL -0تركيبي از مخلوط مولكولهاي آلي است كه در
آب بسيار كم حل ميشود .زماني كه  LNAPLدر تماس با
آبهاي زيرزميني قرار ميگيرد مقادير بسيار ناچيز و درصد
كمي از مواد آلي در داخل آن حل ميشود .اما همين
مقدار نيز منجر به تجاوز از حدود استانداردهاي كيفيت
آب ميگردد .يكي از مزاياي حالليت كم اين است كه
آسيب به محيطزيست و اعمال فشار به آن بسيار كم
خواهد شد و فرآيندهاي طبيعي اغلب قادر به حذف
آلودگي در فاصله كوتاه خواهند بود و از معايب حالليت
پايين اين است كه  LNAPLميتواند براي مدتي طوالني
بعنوان يك منبع آلوده كننده آب زيرزميني باقي بماند.
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 LNAPLنشت يافته چه ميشود؟
 LNAPLنشت يافته تحت تاثير نيروي ثقل به
سطوح زيرين خاك نفوذ ميكند ،اجزاء فرار
 ،LNAPLدر باالي منطقه آبهاي زيرزميني به
صورت  Soil gasدرآمده و در مجاورت نقطه نشر
تشكيل پولومهاي بخار ميدهد .اندازه اين
پولومهاي بخار بستگي به فرآيندهاي حذف
طبيعي بيولوژيكي و فيزيكي در آن محل دارد .در
صورتيكه آلودگي سطحي باشد انتشار  LNAPLبه
اليه زيرين به كندي صورت گرفته و در نهايت
متوقف ميشود .در صورتيكه مقدار نشر و نشت
قابل توجه باشد  LNAPLبه منطقه آبهاي
زيرزميني وارد خواهد شد و شروع به حل شدن در
داخل آب ميكند .با گذشت زمان ،در مجاورت
منبع نشر پولومهايي از مولكولهاي نفت كه در
آبهاي زيرزميني حل شدهاند تشكيل شده و در
جهت پاييندست جريان شروع به پيشروي
ميكند .نوعاً اين پولومها تحت تاثير فرآيندهاي
بيولوژيكي در مسافتهاي كوتاه محدود شده و
تقليل مييابند( .در مسافتي حدود چند صد فوت).
در نهايت بعد از گذشت زمان طوالني ،اجزاء فرار
خارج ميشود و آنچه باقي ميماند مخلوطي از
اجزاء با حالليت كم و ويسكوزيته زياد است.

استنباط رايجي كه از مسئله نشت  LNAPLوجود دارد
افزوده شدن مقداري نفت به يك مخزن آب است .نفت
باالي آب شناور ميماند و با پمپاژ اين  LNAPLشناور،
ميتوان عمل پاكسازي را انجام داد .معموالً تصور ميشود
كه به اين طريق ميتوان  LNAPLمنتشر شده را تقريباً
به طور كامل ،پاكسازي نمود .بر پايه تحقيقات زيادي كه
در چند دهه اخير در مورد توليد نفت و فيزيك خاك
انجام شده است اين مسئله با دقت نظر بيشتري مورد
بررسي قرار گرفته است .دانستن مطالب زير از لحاظ
مديريت نشت  LNAPLضروري به نظر ميرسد.
اليه هاي زيرين سطح زمين را مي توان به صورت يك
حجم متخلخل ( )porous mediaدر نظر گرفت .اين جسم
متخلخل از دو جزء جامد (گرانولهاي خاك) و فضاي
خالي (حفرههاي درون خاك) تشكيل شده است .در باالي
منطقه آبهاي زيرزميني در حفرههاي خالي خاك با آب و
هوا بطور همزمان وجود دارد .آب ابتدا جذب ميشود و
يك پوشش پيوسته (فاز مرطوب  )wetting phaseدر
اطراف دانههاي خاك ايجاد كرده و سپس حفرههاي خالي
كوچكتر را پر ميكند .بدين طريق كنارههاي حفرهها
توسط آب اشغال شده و بخش مركزي آن با هوا پر
ميگردد( .سيال غير مرطوب)

شكل -0وجود چندين سيال در حفرههاي جسم متخلخل
گرانولي (برگرفته از نتيجه تحقيقات  Wilsonو همكارانش،
)0998

 LNAPLنشتيافته به سمت اليههاي زيرين جاري ميشود و در حد فاصل سطح تا منطقه آبهاي زيرزميني
به صورت فاز غيرمرطوب باقي ميماند .اگر حجم  LNAPLنشتيافته زياد باشد LNAPL ،به محدوده آبهاي
زيرزميني خواهد رسيد .در محدوده آبهاي زيرزميني  LNAPLآب را از فضاي داخل حفرههاي بزرگ خارج
كرده و جايگزين آن ميشود .ورود انتخابي  LNAPLبه حفره هاي بزرگ بيانگر اين واقعيت است كه براي
 LNAPLبيرونكشيدن آب از حفرههاي بزرگ راحتتر از حفره هاي كوچك است .البته بعد از ورود LNAPL
به محدوده آبهاي زيرزميني ،ابتدا شبكه به هم پيوستهاي از حفرههاي انباشته شده با  LNAPLتشكيل
ميشود .در اين حفرهها  LNAPLتوسط آب كه فاز پيوستهاي را تشكيل داده احاطه ميشود و سپس بعد از
گذشت مدت زمان مشخصي ارتباط بين حفرهها قطع ميشود .شكل  2اين مطلب را شرح ميدهد .در اين
شكل شبكه تخلخل بصورت ايدهآل و منظم فرض شده است .جسمهاي جامد متخلخل داراي حفرههايي با
اندازههاي بسيار متفاوت هستند و در نتيجه  LNAPLبسيار غيرهمگونتر از آنچه در اين شكل آمده در
شبكه گسترش مييابد.

شكل  :2منطقه آبهاي زيرزميني با توزيع پيوسته و غيرپيوسته (باقيمانده)
ايدهآل
با اينكه سيستم تشريح شده در باال نسبتاً پيچيده است اما درك آن به منظور فهم مسائل مرتبط با
 LNAPLضروري است .نتيجه اينكه:
 LNAPL روي سطح آبهاي زيرزميني شناور نميشود و همانند نفت شناور شده روي آب موجود در
يك مخزن نخواهد بو د بلكه همانند يك كوه يخ شناور در دريا بخش عظيمي از آن در داخل غوطه
ور است .براي اينكه  LNAPLداخل حفره ها قادر به حركت باشد به فشاري نياز دارد تا آبي كه
اطرافش را در داخل حفره احاطه كرده است بشكند.
LNAPL

در ساختار شبكهاي

 آب و  LNAPLداخل هر حفره تحت فشارهاي مختلف وجود دارند .اختالف فشار بين ( LNAPLفاز
غير مرطوب) و آب (فاز مرطوب) فشار موئينه ( )Capillary Pressureناميده ميشود .اين اختالف
فشار در شكل  0و در جايي كه فاز غير مرطوب (يعني هوا يا  )LNAPLتشكيل سطحي محدب
داده به طوريكه جهت تحدب به سمت فاز مرطوب (يعني آب) است قابل مشاهده مي باشد .هرچه
اين فشار در فاز غير مرطوب (يعني  )LNAPLبيشتر باشد فضاي داخل حفره از فاز غيرمرطوب
بيشتر پر ميشود.
 فشار موئينه نتيجه اختالف چگالي اين دو مايع (آب و  )LNAPLاست [Pc = (S LNAPL - Swatergh
] LNAPLاين خاصيت نقشي اساسي در توزيع و پتانسيل تحرك  LNAPLدر آب زيرزميني بازي
ميكند.
 همانطور كه  LNAPLبا حل شدن يا ساير مكانيسمهاي جداسازي تقليل مييابد ،فضايي كه توسط
 LNAPLدر حفره اشغال شده بود كاهش مييابد .با نقصان مقدار  LNAPLمسير عبور جريان
كوچكتر و پر پيچ و خمتر ميشود .اين سهولت حركت  LNAPLرا كاهش ميدهد (تحرك) و در
نهايت  LNAPLبه صورت قطره هاي مجزا و محدود شدهاي در ميآيد كه ديگر فاز پيوستهاي
نبوده و در واقع فازي غير پيوسته و غير متحرك است( .شكل  .)2cحالت اشباعي كه در آن
 LNAPLغير متحرك است ،اشباعيت باقيمانده ( )residual Saturationناميده ميشود.
عوامل غالب در حالليت  LNAPLدر آب زيرزميني و تبديل به  Soil gasدر ادامه آمده است.

چه چيز پاكسازي  LNAPLنشت يافته را با مشكل مواجه ميسازد؟
تجربه چند دهه پيش به ما آموخته است كه:
 -0با بهترين روشها هم قادر به پاكسازي كامل محيط نخواهيم بود و همواره مقداري از LNAPL
باقي خواهند ماند.
 -2مقادير  LNAPLباقي مانده اغلب سبب ميشود كه آب آشاميدني نواحي آلوده ،استانداردهاي الزم
را لحاظ نكنند.
محصور شدن  LNAPLدر حالت اشباعيت باقيمانده (همانطور كه قبالً شرح داده شد) فاكتوري اساسي در
محدود كردن موفقيت ها در پاكسازي يك منطقه آلوده ميباشد .ساير موانع شامل :نوسانات ارتفاع سطح
آب ( ،)fluctuating water table elevationسرعت پايين انحالل  ،LNAPLويسكوزيته باالي برخي LNAPLها،
پيچيدگي جغرافيايي سطوح زيرزميني ،ساختمانها و تاسيساتي كه دسترسي به سطوح زيرين را محدود
ميكند و پايين بودن غلظتي كه در نهايت الزم است به آن رسيد مي باشد .سعي در پاكسازي يك منطقه
آبخيز همانند آن است كه بخواهيم همه صابون موجود در يك اسفنج را از آن خارج كنيم.
براي توضيح بيشتر ،پاكسازي  LNAPLهمانند آن است كه يك تكه اسفنج را در روغن بخيسانيم و آن را در
يك اتاق تاريك قرار دهيم و سپس سعي كنيم آن را آنقدر تميز كنيم تا آبي كه براي شستشوي آن به كار
مي بريم قابل خوردن باشد ،از لحاظ تكنيكي مشكالت موجود عبارتند از :
گير افتادن  LNAPLدر حالت اشباعيت باقيمانده ( )Residual Saturationsدر حفره هاي خاك  :همانطور كه
گفته شد در اينحالت مولكولهاي آب اطراف قطره هاي  LNAPLرا در داخل حفره ها احاطه ميكند و هرچه
مقدار  LNAPLتقليل مييابد مسير عبور جريان  LNAPLكوچكتر و پرپيچ و خمتر ميگردد و اين مسئله
منجر به كاهش توانايي جسم متخلخل براي عبور دادن  LNAPLاز درون خود ميشود .سرانجام از مقدار
 LNAPLبه اندازهاي كم ميشود كه شبكه پيوسته جريان  LNAPLديگر وجود نخواهد داشت .در اينحالت
اشباعيت غير پيوسته خواهد بود (و در نتيجه غير متحرك) كه به اين حالت اشباعيت باقيمانده گفته
ميشود .حرف آخر اينكه پمپاژ مستقيم  LNAPLمنجر به كاهش نرخ بازيافت با مرور زمان خواهد شد
(باعث مي شود به مرور زمان عمل بازيافت مشكلتر شود و در بهترين حالت فقط قادر به تقليل جزئي از
 LNAPLنشت يافته ميشود.
نوسانات ارتفاع سطح آب  :نوسان ارتفاع سطح آب ناشي از شرايط فصلي ،جزر و مدي يا سيكلهاي آب و
هوايي مثل دوره هاي بارندگي يا خشك سالي باالتر از حد متوسط است .باال و پايين رفتن ارتفاع سطح آب
منجر به پخش شدن  LNAPLدر سطح آب ميشود .در چنين حالتي ميزان تحرك  LNAPLو تماس آن با
گازهاي خاك ( )Soil gosesتغيير مييابد .ارتفاع باالي سطح آب منجر ميشود مقدار بيشتري از LNAPL
بصورت قطرات ناپيوسته داخل حفرهها و زير سطح آب گير بيفتد (اشباعيت باقيمانده) .در ارتفاع پايين
سطح آب  LNAPLگير افتاده ،قادر به خروج از منطقه غير اشباع و تشكيل اليه اي از  LNAPLكه تحرك
بيشتري دارد ميشود .به اين ترتيب راندمان كاهش  LNAPLاز طريق پمپاژ آن و يا گازهاي خاك بسته به
دوره هاي باال و پايين رفتن ارتفاع سطح آب بسيار متفاوت خواهد بود.
سرعت پايين انحالل  :كاهش و تقليل  LNAPLاز طريق حالليت در آب زيرزميني و گاز خاك صورت مي
گيرد .به دليل حالليت پايين  LNAPLدر آب و جريان كند آب زيرزميني مقدار انحالل آن در آبهاي
زيرزميني بسيار كند است .جداسازي آن از طريق گاز خاك بدليل تماس كم بين  LNAPLو گاز خاك

(بيشتر
محدود است.
ويسكوزيته باالي LNAPLها  :برخي LNAPLها (مثل نفت خام) داراي ويسكوزيته هايي بين  28تا  08برابر
بيشتر از آب هستند .در مكانهايي كه اين LNAPLها به اليه هاي رسوبي با نفوذ باال نشت مي يابند بازيابي
آن از طريق پمپاژ مي تواند بسيار كند باشد .عالوه بر اين LNAPL ،با ويسكوزيته باال معموالً از اجزايي با
نقطه جوش باال تشكيل شد ه است .اين اجزا حالليت و فراريت كمي دارند در نتيجه تقليل و جداسازي از
طريق حالليت يا فرارسازي بسيار كند صورت مي گيرد.
پيچيدگي جغرافيايي اليه هاي زيرزميني  :اليه هاي طبيعي اغلب داراي جغرافياي پيچيدهاي هستند .به
طوريكه دو حفره كه در دو منطقه با فاصله چند متر از هم حفر ميشود مي توانند شرايط بسيار متفاوتي از
اين لحاظ داشته باشند .پيچيدگي جغرافيايي يك منطقه بوسيله ساختار سطح هم تشديد ميشود .اغلب
ساختمانها ،مخازن ،واحدهاي فرآيندي ،يوتيليتي و يا راههاي جاده اي امكان تحقيقات و ايجاد ساختاري
مناسب براي سيستم بازيابي را مشكل مي سازد.
استانداردهاي سختگيرانه  :در بسياري مناطق هدف نهايي باز گرداندن كيفيت آب زيرزميني در منطقه
تحت نشت به استانداردهاي آب آشاميدني است .به طور مثال زماني كه ماده نشتي بنزن باشد براي رسيدن
به اين هدف لزوماً بايد همه  LNAPLنشت يافته را بازيابي كرد.
بنا به همه داليل اشاره شده در باال ،دسترسي به اهداف پاكسازي (يعني لحاظ استانداردهاي آب آشاميدني)
كار چندان آساني نيست.
LNAPL

غوطه ور است) و نيز سيركوالسيون محدود هوا در اليه هاي زيرين جسم تخلخل (خاك)

اگر در يك چاه (در منطقه آلوده) بتوان ضخامت اليه  LNAPLرا اندازهگيري كرد آيا ميتوان آنرا
از طريق پمپ از زمين خارج نمود؟
عموماً اين گونه تصور ميشود كه ضخامت اليه  LNAPLدر يك چاه شاخص مستقيمي از پتانسيل بازيابي
است .محدوديتهاي زيادي به اين گونه برداشت از مسئله خدشه وارد ميكند .مواردي مثل خواص جسم
متخلخل ،طبيعت اليههاي رسوبي خاك ،خواص فيزيكي  ،LNAPLگراديانهاي هيدروليكي عمودي ،شرايط
غير تعادلي و نوسانات سطح آب تفاوتهاي عمدهاي بين حالتهاي مختلف ايجاد ميكند .با توجه به اين
محدوديتها پاسخي كه مي توان به موارد سوال ”آيا مي توان  LNAPLرا با پمپاژ از دل زمين خارج كرد“ داد
استفاده از روشهاي مختلفي است كه در اين مواد استفاده مي شود.
اينكه آيا مي توان  LNAPLرا با پمپاژ از دل زمين خارج كرد يا خير را مي توان از روشهاي مختلفي مثل
استفاده از مدلها (مثل آنچه  charbeneauو همكارانش در سال  0999عنوان كردند) ،تستهاي آزمايشگاهي
(شرح داده شده در  )2880 ، Saleو جدول بندي پارامترهاي ورودي براي مدلها تعيين نمود.
يافتن رابطهاي بين ضخامت  LNAPLدر يك چاه و حجم  LNAPLنشت يافته ،كار پيچيده اي است .شكل
( )0حالت سادهاي را كه در آن  LNAPLدر يك جسم با تخلخل يكنواخت و با سطح پايدار آب منتشر مي
شود نشان ميدهد .در بخش ( )0قسمت خاكستري رنگ منطقه اي است كه  LNAPLدر آن تشكيل فاز
غير مرطوب پيوسته داده است .همانطور كه مشخص است ،عمق آلوده اي كه در چاه مشاهده مي شود
پايينتر از منطقه آلوده است .در اين منطقه (منطقه واقع شده بين آخرين آلودگي در خاك و اليه پاييني
 LNAPLدر چاه) اختالف فشار بين  LNAPLموجود در چاه و آب واقع در منطقه ،آنقدر نيست كه قادر
باشد آب را به خارج از اين منطقه هل دهد( .فشار موئينه كمتر از فشار الزم براي جابجايي است) اينكه
 LNAPLدر چاه چقدر بيشتر از منطقه آلوده پايين رود با ريزتر شدن دانه هاي خاك و اينكه چگالي دو
مايع چقدر به هم نزديك باشد افزايش مي يابد.

شكل  -0مفهوم ايده آلي از  LNAPLموجود در يك چاه و منطقه آلوده مجاور
بخش  2نشان مي دهد كه در چاه فشار  LNAPLو آب در فصل مشترك آب ـ  LNAPLبرابر است .باالتر از
اين نقطه اختالف بين فشار  LNAPLو آب افزايش مي يابد .توجه داشته باشيد شيب خطوط فشار آب و
 LNAPLبدليل آنكه دو مايع چگاليهاي مختلفي دارند متفاوت است (فشار = چگالي سيال × ضريب ثقلي ×
ارتفاع)

همانطور كه در بخش  0مشاهده مي شود جزئي از فضاي خالي كه توسط  LNAPLپر شده است (اشباعيت)
بطور عمودي تغيير مي يابد .با حركت از سطح مشترك آب و  LNAPLبه سمت باال اختالف فشار بين
 LNAPLو آب افزايش مي يابد .با ايجاد چنين تغييري اشباعيت نيز بيشتر مي شود .كم شدن مقدار
اشباعيت  LNAPLدر بخش بااليي بيانگر شرايطي است كه در آن هوا نيز سهمي از فضاهاي خالي برده و با
آب و  LNAPLدر اين فضاها شريك مي شود.
اغلب شرايط ايده آلي ذكر شده در شكل  0وجود ندارد .اختالفاتي كه معموالً با حالت ايده آل مشاهده مي
شود در شكل  4آمده است .بخش  0حالتي را مطرح مي كند كه در آن چاه مونيتورينگ كامالً وارد اليه
هاي زيرين شني با هر هيدروليكي پاينتر مي شود .ف شار پايين اين زير اليه ها سبب مي شود كه LNAPL
به پايين مكيده شود .در نهايت اين شرايط باعث مي شود در منطقه اي كه در آن  LNAPLتشكيل فاز
پيوستهاي با ارتفاع چند فوت داده است ارتفاع  LNAPLدر چاه به  08فوت هم برسد .بخش  2حالتي را
نشان مي دهد كه  LNAPLزير يك اليه ريز دانه قرار گرفته است .فشار در  LNAPLهرگز به حدي نخواهد
رسيد كه قادر به جابجا كردن آب از اين اليه باشد .توجه داشته باشيد كه نفت خام در مخازن نفت طبيعي
نيز به همين دليل محصور مي شود .از آنجا كه در چاه ،ديگر چنين نيروي مقاومي وجود ندارد  LNAPLدر
چاه باال آمده و باالتر از ارتفاع واقعي مي ايستد .در بخش  0فرض بر اين است كه  LNAPLوارد يك منطقه
ماسه اي ريزدانه شده است .در اين حالت  LNAPLتنها مي تواند در شكاف سنگها ،تونلهايي كه توسط
حيوانات حفر شده و موارد اينچنيني وارد و پخش شود در چنين حالتي بسيار مشكل است كه ضخامت اليه
داخل چاه بتوان مقدار نشت يافته را تخمين زد .اين شرايط معموالً در سواحل دريا مشاهده مي شود.

شكل  : 4شرايط موثر در ضخامت  LNAPLدر چاهها
 Charbeneauو همكارانش در  0999و  2880مدلي را تهيه كردند كه بوسيله آن مي توان قابليت بازيافت
 LNAPLرا براي شرايط ايده آلي كه در شكل  2آمده است تعيين نمود .متن و مدل در سايت
 www.api.org/inaplموجود است .براي حالتهاي پيچيده تر اغلب الزم است با تستهاي پمپاژي و روشهاي
ديگر مقدار قابل بازيافت را ارزيابي نمود .اين روشها در ) Sale(2001بررسي شده است.

براي دانستن اينكه  LNAPLدر سطوح زيرين در حال حركت است يا نه چه چيزهايي را در مورد
منطقه بايد بدانيم؟
زمانيكه در چاهها  LNAPLمشاهده شود چيزي كه معموالً اهميت مي يابد اين است كه آيا
حال حركت است يا خير .عموماً تا زمانيكه نشت  LNAPLادامه داشته باشد و منبع آن كور نشود LNAPL
در سطوح زيرين حركت مي كند با متوقف شدن نشت ،نيروي محركه اي كه باعث انتقال مي شود كاهش
يافته و سرعت حركت و انتقال  LNAPLكند مي شود .با گذشت زمان نيروي محركه به حدي كم مي شود
كه ديگر نمي تواند  LNAPLرا حركت دهد و اين مساله زماني اتفاق مي افتد كه فشار در  LNAPLآنقدر
نباشد كه بتواند آب را از اطراف بدنه  LNAPLنشت يافته جابجا كند.
مواد زير مي تواند جزئيات بيشتري را راجع به حركت  LNAPLمطرح كند.
LNAPL
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حركت  LNAPLمحتمل است اگر
 منبع نشت هنوز وجود داشته باشد (مثالً نشت شديد از يك خط لوله يا تانك)
 LNAPL وارد آبهاي سطحي شده باشد (يعني تراوش به آبهاي سطحي)
احتمال حركت  LNAPLوجود ندارد اگر :
 سيستم پمپاژي كه در منطقه مشكوك به نشت و عملياتي به كار گرفته شده است نرخ بازيافت
نزديك به صفر را نشان دهد .اگر نرخ بازيافت از چاهها و سيستم عملياتي بازيافت صفر شود بدين
معني است كه تقليل و كاهش اشباعيت  LNAPLبه حدي رسيده است كه  LNAPLباقيمانده
بيشتر بصورت فاز ناپيوسته غير متحرك در آمده است .عالوه بر آن ،مي توان اينگونه نتيجه گيري
كرد كه وقتي گراديان بزرگ ايجاد شده توسط پمپ قادر به حركت دادن  LNAPLنيست احتماالً
گراديانهاي طبيعي كوچكتر نيز نخواهند توانست آنرا به حركت در آورند.
گرچه مطالب ذكر شده در باال براي تشخيص موقعيت مفيد است اما در همه سايتها نمي توان به آن استناد
كرد و در بعضي موارد تحليلهاي دقيقتري مورد نياز است .بيان قانون دارسي براي جريان در يك جسم
متخلخل بصورت زير است :
نيروي محركه × ضريب هدايت براي  = LNAPLسرعت نشت LNAPL
با بيان رياضي خواهيم داشت :
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كه  = V LNADPLسرعت تراوش
 = Kنفوذ پذيري جسم متخلخل
 = K3 LNAPLنفوذ پذيري نسبي جسم متخلخل در برابر LNAPL
 = μ LNAPLويسكوزيته LNAPL
 : ρچگالي LNAPL
 : nتخلخل
 : gثابت ثقلي
 = S LNAPLجزئي از تخلخل كه با  LNAPLپر شده است.
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عبارت اولين كروشه در سمت راست مساوي ،بيانگر ظرفيت منطقه در هدايت  LNAPLاست.
روشهايي براي تع يين اين عبارت وجود دارد كه در ادامه گفته خواهد شد .كروشه دوم اثر نيروي محركه را
لحاظ ميكند .با اندازه گيري ارتفاع سطح  LNAPLدر سه يا تعداد بيشتري چاه كه در بدنه فاز پيوسته
 LNAPLحفر شدهاند مي توان پارامترهاي الزم براي اين عبارت را به دست آورد .با به كارگيري اين تكنيك
اغلب اين نتيجه به دست مي آيد كه در مناطق آلوده قديمي تر سرعت حركت  LNAPLبسيار كندتر از آب
زيرزميني است .سرعت آب زير زميني بسيار كند است (حدود كمتر از  0فوت در روز) و سرعت حركت
 LNAPLبسيار كمتر (چيزي حدود  0.01-0.1فوت در روز).
اما در دوره نشت و زماني كه هنوز نقطه نشت كور نشده است به دليل وجود نيروي محركه زياد (و تاثير
اين پارامتر در رابطه باال) سرعت حركت  LNAPLبيشتر از سرعت آب زيرزميني خواهد بود .در نهايت
همانطور كه در معادله ( )2نيز مشخص است .سرعت نشت  LNAPLبا ويسكوزيته نسبت عكس دارد.

با گذ شت زمان ،آنچه از طريق سيستم بازيافت قابل استحصال است كاهش چشمگيري نسبت به
نرخ بازيافت اوليه نشان ميدهد ،چگونه ميتوان فهميد كه چه زماني بايد عمليات را متوقف
كرد؟
با كاهش مقدار  LNAPLدر اليه هاي زيرزميني ،بازيافت آنچه باقيمانده است با گذشت زمان ،مشكل و
مشكلتر ميشود و اين مسئله منجر به كاهش مقدار قابل بازيافت با زمان شده و منحني تجمعي بازيافت
 LNAPLبرحسب زمان به صورت آنچه در شكل  0وجود دارد در خواهد آمد .در حالتي كه براي بازيافت از
پمپاژ مستقيم استفاده شود كاهش و تقليل ميزان  LNAPLباعث هجوم آب به منطقه اشغال شده توسط
 LNAPLشده و اين امر ظرفيت انتقال را كاهش داده و جريان بازيابي را كند مي كند .بيان فيزيكي ايده آل
براي اين مسئله نشان مي دهد كه براي رسيدن به نرخ بازيافت صفر به زمان بي نهايت نياز است ( saleو
 .)0991 ، Applegatدر حالتي كه از سيستم پمپاژ گازهاي خاك ( )Soil gasاستفاده گردد ،ابتدا بيشتر اجزاء
فرار جدا مي شوند و رفته رفته تماس بين  LNAPLو گازهاي خاك كاهش مي يابد .در هر دو مورد بازيافت
بايد آنقدر ادامه يابد كه آنچه بازيابي شده نسبت به آنچه باقيمانده قابل توجه باشد در ادامه اين مطلب
بيشتر شرح داده شده است.

شكل  -0نمونه اي از منحني توليد (بازيافت)
وقتي در چاهي  LNAPLمشاهده مي شد معمولترين كار اين است كه آنرا با پمپ خارج كنند .اين كار
ممكن است به روشهاي بسيار متفاوتي مانند  ، bailingاستفاده از پمپهاي كف گير مخصوص و استخراج
همزمان  ، LNAPLآ ب زيرزميني و يا گاز خاك صورت بگيرد .مقدار LNAPLي كه از اين روشها قابل
بازيافت است بسيار متفاوت است (از يك گالن تا هزاران گالن) .اين تفاوتها به دليل متفاوت بودن مقدار
 LNAPLمنتشر شده و شرايط هيدرولوژيكي است .علي رقم اين تفاوتها ،بيشتر روشهاي جداسازي و تقليل
 LNAPLداراي خصوصيتهاي مشتركي به شرح زير ميباشند.
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آنچه كه بازيافت مي شود بسيار كمتر است از آنچه نشت يافته است (حدود >
2

) دليل عمده آن

اين است كه با انجام عمليات بازيافت و كاهش مقدار  LNAPLدر خاك ،اين ماده به صورت فاز
ناپيوسته درون حفره هاي خاكي گير افتد .عامل ديگري كه عمليات بازيافت را محدود مي كند
ناهمگوني جغرافيايي خاك ،كاهش تحرك  LNAPLبا كم شدن مقدار آن در خاك و محدوديتهاي
دسترسي فيزيكي به مناطق آلوده است.
كاهش نرخ بازيافت با زمان ربطي به مقدار آلودگي باقيمانده ندارد .به طور مثال ،سيستم بازيابي
1
كه در شكل  0نشان داده شده است در بهترين حالت قادر به بازيافت
2

از كل  LNAPLموجود

است.
 به دليل ارتباط پيچيده اي كه بين ضخامت  LNAPLموجود در يك چاه و مقدار قابل بازيافت آن
در منطقه وجود دارد ،اغلب با آنكه نرخ بازيافت به حد بسيار ناچيزي نزول كرده است اما هنوز
 LNAPLدر چاه باقي مانده است .با اينكه ارتفاع فاز پيوسته  LNAPLدر ناحيه آلوده به حد صفر
مي رسد بسته به خصوصيات خاك مجاور چاه ،ممكن است ضخامت  LNAPLدر چاه در حد چند
اينچ تا چند فوت باشد( .شكل  0را ببينيد)
يك روش براي تعيين اينكه چه مقدار  LNAPLدر خاك باقي خواهد ماند تحليل منحني كاهش است .اين
روش در ) Sale(2001تشريح شده است .اين متن در  www.api.org/inaplقابل دسترسي است.

