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 در آلوده به مواد هیدروکربنی خاک های سی خصوصیات ژئوتکنیکیربر

 اطراف پاالیشگاه نفت اصفهان 

 
  بهادر معتمدی، رسًل اجل لًئیان، البرز حاجیان ویا

 آزاد اسالمی ياحد وجف آبادداوجًی کارشىاسی ارشد مهىدسی خاک ي پی،داوشگاٌ 

 یار ي عضً هیت علمی داوشکدٌ زمیه شىاسی داوشگاٌ اصفهانداوش
 عضً هیت علمی داوشکدٌ عمران داوشگاٌ آزاد اسالمی وجف آباد
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 چکیدٌ

ساصُ  تیدس ٍضع یشاتییتاعث تغ ،یٌیشصهیآب ص یسفشُ ّا یعالٍُ تش سثة شذى آلَدگ يیآلَدُ شذى صه

هٌجش تِ  تَاًذیخاك ه ِیال یدس هشخظات هٌْذس شییتغ دس ایي ساستا .شَد یخاك ه یٍاقع تش سٍ یّا

 یا ساصُ یختگیگس شذُ ٍ هٌجش تِ ساصُ ّا یپ یٍ ًسث یًشست مل شیٍ افضا یتاستش تیماّش ظشف

 ذُ،ید ةیاًتقال آس یًشت اص لَلِ ّا ًظیش یهتعذدساُ ّای اص  تَاًذیتِ ًفت خام هخاك  یلَدگآ.دَشت

 اثش دس .طَست پزیشد یعیداخل ساحل، ًشت طث ساتیتاس اّا،یداخل دس ساتیاص تأس ِیتظادف تاًنشّا، تخل

 هَجة صیشصهیٌی آتْای آلَدگی احتوال تش عالٍُ ٍ مشدُ ًفَر هحیط خاك دس خام ًفت ،ثقل ًیشٍی

 ًتایج پایِ تشحاضش   پظٍّش .شَد هی خاك دس ای هالحظِ قاتل طئَتنٌینی پاساهتشّای تغییشات

 اص قثیل حذٍد اتشتشه، خام ًفت تِ آلَدُ خامْای طئَتنٌینی خظَطیات تغییش تشسسی تِ آصهایشگاّی

شذُ مِ ّوچٌیي دس ایي تشسسی ّا سعی  .پشداصد هی تل هحَسیتششی ٍ هقاٍهت  ،خظَصٍصى هحذامثش 

 آصهایشات ًتایج قشاس گیشد. هناًینی خاك ّای آلَدُ هَسد تَجِاثش گزشت صهاى تش سًٍذ تغییش هشخظات 

 ًوًَِ حذامثش ٍصى هخظَص ٍ دسطذ سطَتت تْیٌِ دس ماّشافضایش دس شاخض خویشی ٍ  تیاًگش غالثاً

 عالٍُ تش ایي افضایش دسطذ ًفت خام سثة. تاشذ هی آلَدگی سي ٍ ًفت دسطذ افضایش تا آلَدُ ّای

ّای آصهایشی، دس توام ًوًَِ  .تششی ٍ تل هحَسی خاك ّای آلَدُ هی شَدماّش دس هقذاس هقاٍهت 

 دس تاسیسات پاالیشگاُ ًفت اطفْاى هی تاشذ. ّیذسٍمشتٌی هَسد استفادُ اص ًفت خام هظشفیهَاد 

 ، تشامنآلَدگی ًفت خام، هقاٍهت تل هحَسی پاساهتشّای طئَتنٌینی، کلمات کلیدی:
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