
 

و نفت ناشي از عملكرد پااليشگاه آالينده هاي نفتي بررسي انواع 
  زميني يمي اصفهان در منابع آب زيرپتروش

  ارشد آلودگي هاي محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن، ايران يكارشناس 1*شهريار پاكروان
Email: Shahryar_pakravan@yahoo.com  

  ايران ،زاد اسالمي تنكابنآلمي گروه محيط زيست دانشگاه عدانشيار و عضو هيئت  2كيوان صائب
اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي  محيط زيست - گروه شيمي لميععضو هيئت و  استاديار 3محمدمهدي قيصري

  ، ايران(خوراسگان)

  چكيده
آن ها  مشكالت زيست محيطي متعددي در نتيجه توسعه بي رويه شهر اصفهان ايجاد شده است. از مهم ترين

سوي  از محيطي زيست معيارهاي رعايت شمال غرب شهر اصفهان، عدم در نفتي سيساتأتوان به وجود ت مي
 اجزاي جهت بررسي. برد نام آن در منطقه گسترش و نفتي مواد آلوده زبانه ايجاد مربوطه، نفتي شركتهاي

تاثير پااليشگاه نفت اصفهان قرار گرفته برخوار كه تحت  -آلودگي آبهاي زيرزميني قسمتي از آبخوان اصفهان
 شده است. منبع آب زيرزميني در پايين دست پااليشگاه و سنجش نمونه يكاست، اقدام به نمونه برداري از 

ليكي و ، ابتدا با در نظر گرفتن شيب هيدروهنده تركيبات نفتي آالينده موجودبررسي اجزاي تشكيل دبراي 
در حلقه چاه در پايين دست پااليشگاه نفت اصفهان انتخاب گرديد. سپس  يك، جهت جريان آبهاي زيرزميني

در آزمايشگاه جهت  آزمايشگاه منتقل گرديد.و به برداشت  آب، دو نمونه تيره رنگ پلي اتيلنيليتري  2ظروف 
از  2Aنمونه  جهت آناليزو  طيف سنج جرمي -كروماتوگراف گازي - ايستا فوقانيفضاي  از روش 1Aآناليز نمونه 

طيف سنج جرمي  -مايع توسط حالل آلي با استفاده از دستگاه كروماتوگراف گازي - روش استخراج مايع
ايستا براي تشخيص  فوقانيپس از تجزيه و تحليل گراف ها مشخص گرديد كه روش فضاي  .استفاده شد

آلي براي شناسايي تركيبات  مايع -روش استخراج مايع و BTEXهيدروكربن هاي آلي فرار نظير تركيبات 
 نتايج .مي باشدمناسب  و هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه ايمانند هيدروكربن هاي آليفاتيك پايدارتر 
 كشاورزي و شرب مصارف براي منابع اين عمده بخش بودن نامناسب گوياي آزمايشگاهي سنجشهاي از حاصل

زميني پااليشگاه و ز نشت مخازن متعدد زيرزميني و روهاي نفتي ناشي امشخص است كه آالينده باشد. مي
 عدم درصورتباشند. ه ميهاي آلودگي آبهاي زيرزميني منطقترين منشاءخطوط اصلي انتقال سوخت مهم

 خواهد گريبانگير منطقه متعددي محيطي زيست معضالتنزديك  اي آينده در مسئله اين به رسيدگي و توجه
   شد.

  كلمات كليدي
 و آروماتيك هاي ، كروماتوگرافي گازي، هيدروكربنBTEXبرخوار، آالينده هاي نفتي،  -آبخوان اصفهان

  آليفاتيك



 

  مقدمه
كه پيامد آن  بوه واحدهاي صنعتي مواجه شده استبا توسعه محدوده شهري و ان هاي اخيردهه كالن شهر اصفهان طي

سازد. تمركز ها را بسيار مشكل ميباشد و استفاده از اين آبهاي شهري و صنعتي در منابع آبي موجود ميتخليه پساب
زميني متعدد) در قسمت جنوب زيرزمين و رو هاي نفتي و پتروشيمي و واحدهاي صنعتي ديگر (با مخازنپااليشگاه، شركت

دشت است، بوده و بدليل  برخوار كه تأمين كننده بخشي از آب مصرفي در اراضي محمود آباد و بختيار -آبخوان اصفهانغرب 
هاي نفتي در معرض خطر آلودگي قرار  و ساير شركتتخليه تركيبات نفتي موجود در پساب خروجي پااليشگاه نفت اصفهان 

  .گرفته است
برخوار و همچنين  -از سوي ديگر با توجه به خشكسالي هاي اخير و افت شديد سطح آب زيرزميني در آبخوان اصفهان

افزايش جمعيت و تقاضا براي آب و به دنبال آن افزايش نياز جامعه به آب پاكيزه، سالم و قابل دسترس در اين شرايط امري 
  الزم، مبرهن و آشكار است.

هاي آلي، تركيبات هاي حلقوي، حالل هاي نفت داراي تنوع بسيار زيادي از انواع هيدروكربنهايي پااليشگاهفاضالب ن
 بنديطبق طبقه .]10[ باشدآروماتيك و آلدئيدهاي خطي، چربي و روغن، باقيمانده سنگين نفت و بسياري از مواد ديگر مي

RCRA1 مواد نفتي به علت . گيرندمواد زائد خطرناك قرار مي نفتي در فهرست مواد حاصل از پااليش نفت و انواع تركيبات
هاي زيرزميني، استفاده از اين منابع را مشكل يا دارا بودن تركيبات آلي، سولفيد گوگرد و فلزات سنگين، در صورت نفوذ در آب

 .[13] نمايندغير ممكن مي

ها تركيباتي با زنجيره باز، وزن باشند. آليفاتيكها ميآروماتيكها و هاي نفتي شامل دو دسته آليفاتيكهيدروكربن
 هاياند. از ويژگيها داراي ساختمان حلقويمولكولي كم و حداقل سميت در ميان ساير تركيبات نفت خام هستند. آروماتيك

ها ممكن است با حالليت . در عين حال سميت آنباشدزيست ميها پايداري زياد در مقابل تجزيه در محيطمهم آروماتيك
  . [9]درآب بيشتر شود
واژه اي اسـت كـه بـراي توصـيف  TPHهاي نفتي در صنعت نفت بسيار رايج است. يا كل هيدروكربن TPH2اصطالح 

تركيبي از مواد شيميايي مختلـف  TPHخانواده بزرگي از چند صد تركيب شيميايي كه از نفت خام مشتق مي شوند. در واقع 
است و بدان جهت به آن هيدروكربن گفته مي شود كه تقريبـا تمـامي تركيبـات آن از هيـدروژن و كـربن تشـكيل شـده انـد. 

را به گروههايي از هيدروكربنهاي نفتي اطالق مي كنند كه در خاك و آب مشابه عمـل مـي كننـد كـه ايـن  TPHدانشمندان 
شهاي هيدروكربنهاي نفتي ناميده مي شوند و هر برش شامل تعداد خاصي از هيدروكربنها است و با اين گروهها تحت عنوان بر

اي تا اندازه TPH ميزانتقسيم بندي دانشمندان بهتر مي توانند بفهمند كه در محيط چه اتفاقي براي برشهاي نفتي مي افتد. 
شد. ميزان نفوذ مواد نفتي به خاك و در نتيجـه آب زيرزمينـي، بـه باگوياي چگونگي تاثير تركيبات نفتي بر روي موجودات مي

  . [14]خاك و نيز ماهيت و كميت مواد آالينده بستگي دارد هايويژگي
گونه از مواد نفتي تشـكيل شـود. در اي لنزهاي آب زيرزميني ممكن است تودهدر صورت رسيدن آالينده نفتي به سفره

باالي سفره آب زيرزميني پراكنده شده و جريان آب زيرزميني نيز روند گسترش آن را تشديد هاي نهايت توده مذكور در خاك
هاي خاك تجزيه شده و در تقابل بـا آب، هاي با زنجيره بلند توسط باكتريپس از نشت مواد نفتي، اغلب هيدروكربن نمايد.مي

                                                 
1- Resource Conservation and Recovery Act 
2- Total Petroleum Hydrocarbons  



 

 دهند. تركيباتي كه قابل حـل نيسـتند بـهگي را تشكيل ميمواد نفتي با قابليت حالليت زياد در آب حل شده و ستوني از آلود
  . [14]گيرندصورت آزاد بر روي سطح ايستابي قرار مي

آلودگي نفتي خاك و منابع آب زيرزميني در اطراف پااليشگاه اصفهان و تاثير آن بر محيط زيست و زندگي ساكنين منطقـه از 
ژئوشـيمي و بررسـي  همانند اكثر مناطق كشور مطالعـه جـامع هيـدرو به صورت علني آشكار گرديد. ولي تاكنون 1383سال 

وضعيت آلودگي آبهاي زيرزميني به ويژه آلودگي نفتي در اين منطقه صنعتي انجام نشده است. در بيشتر مطالعات انجام گرفته 
در واقع به مقـدار قابـل انـدازه گيـري كه  به عنوان شاخص آلودگي استفاده شده است TPH، از پارامتر نيز ساير مناطق كشور

هيدروكربنهاي نفتي جدا شده از بستر محيط زيست اطالق مي شود و ميزان آن وابسته به بستري اسـت كـه از آن جـدا شـده 
برخي از تركيبـات است و به تنهايي شاخصي كه بيان كننده خطرات ممكنه براي سالمتي انسان يا محيط زيست باشد نيست. 

و  تنناورئـيافت شوند عبارتند از: هگزان، بنزن، تولوئن، زايلـين، نفتـالن، فل TPHرشهاي نفتي كه ممكن است در شيميايي و ب
تنها شامل برخي و  TPHساير محصوالت نفتي و تركيبات بنزين، ديزل، روغن موتور، نفت خام و غيره. گرچه امكان دارد نمونه 

  . [4]شاخص كلي و غير تخصصي ياد مي شود بعنوان يك و از آن يا تركيبي از اين مواد شيميايي باشند

العات الهام مط مي توان به ،انجام پذيرفتهبر روي پارامترهاي آالينده تخصصي  تجزيه و تحليلاز جمله مطالعاتي كه 
موجود در آبخوان دشت  MTBE3ميزان غلظت ) بر روي 1384( كبري پورعبداهللا و اشكان عارفي، 1382اردالني در سال 

بنزين ها و انبارهاي نفت اطراف پااليشگاه از جمله عوامل پ نتايج نشان مي دهند كه پمتهران اشاره كرد كه در همه موارد، 
  .[1] كاهش مي يابدMTBE افزايش دهنده غلظت اين ماده بوده و با افزايش فاصله از اين مكان ها غلظت، 

آالينده هاي نفتي ناشي از تاسيسات  بررسي گسترشبا عنوان  مريم فيضياي توسط مطالعه 85در سال  همچنين
نتايج نشان داد كه متوسط غلظت تركيبات  انجام گرفت. اراك پااليشگاه و پتروشيمي در آب زيرزميني دشت شازند

  .]3[ آشاميدني مي باشدباالتر از حد استاندارد آب  )PAHs4( اي آروماتيك هيدروكربني چند حلقه
و خرداد  87منبع آب زيرزميني و سنجش نمونه ها در اسفند ماه سال  8اقدام به نمونه برداري از فهيمه قنادي نيز 

بررسي ميزان مواد نفتي حل شده در آبخوان زير پااليشگاه نفت تهران انجام داد كه نتايج حاصل از تحت عنوان ، 88ماه سال 
، هيدروكربن هاي آليفاتيك )mg/l 08/0-01/0(بين  Phenolنشان مي دهد كه مقادير سنجش هاي آزمايشگاهي نمونه ها 

  . [2]) مي باشدmg/l 13/2-034/0( بين  PAHs) و mg/l 7/1-001/0بين (
پتروشيمي پااليشگاه و فعاليت هدف كلي از ارائه و اجراي اين پژوهش، شناسايي كليه تركيبات نفتي آالينده ناشي از 

. در نتيجه اجراي مطالعات آتي مي باشدبراي  تعيين مناسب ترين پارامتر آاليندهمنابع آب زيرزميني منطقه و در اصفهان 
مي ابع آب زيرزميني و پهنه بندي پراكنش آن به پژوهش هاي آتي محول بررسي غلظت هاي متفاوت آلودگي نفتي در من

  د.گرد
  مواد و روش ها

  موقعيت منطقه مورد مطالعه.  1.2
 ،هكتار 1000 ريبيقتدر منطقه اي با مساحت ساير شركت هاي نفتي  به همراه اصفهان پتروشيمي ونفت پااليشگاه 

بدين منظور با  د.نمي باش برخوار -آبخوان اصفهاندر و جزء صنايع آالينده  ندواقع شده ا شمال غربي اصفهان كيلومتري 5 در
                                                 
3-  Methyl tert-butyl ether 

4- Polycyclic aromatic hydrocarbons 



 

مندرج در جدول شماره ، يك حلقه چاه با مشخصات آبخواندر  جهت جريان آبهاي زيرزمينيگراديان هيدروليكي و توجه به 
سال  خرداددر  و انتخاب گرديد به عنوان ايستگاه نمونه برداري اصفهان پااليشگاه ضلع شرقيمتري كيلو 2فاصله در  )1(

نسبت به راه هاي ارتباطي و  نيزموقعيت جغرافيايي ايستگاه نمونه برداري  قرار گرفت. و تجزيه و تحليل مورد بررسي 1392
  ).1شكل شماره داده شده است (نشان ساير عوارض 

مشخصات ايستگاه نمونه برداري :1دولج  

شماره 
  UTMx  UTMy ايستگاه

ارتفاع از سطح 
 دريا (متر)

منطقه نمونه 
عمق چاه   نوع چاه  كاربري  برداري

  PH  (متر)

  3/8  110  عميق  كشاورزي   محمود آباد  1603  3626762  551318  1

  
  

  مطالعه مورد درمنطقه نقطه نمونه برداري موقعيت :1شكل
  



 

  زمين شناسي و هيدروژئولوژي منطقه.  2.2
سازندهاي زمين شناسي كه در منطقه مورد مطالعه رخنمون دارند مربوط به دوره كواترنر يا عهد حاضر مي باشند. 
نهشته هاي اين دوران كه از تخريب و رسوب گذاري مجدد سازندهاي سخت قديمي بوجود آمده اند پس از تخريب و انتقال، 

وبات منفصل مي باشند. در بعضي نقاط رسوبات منفصل اين دوران بوسيله پستي هاي زمين را پر نموده اند. بنابراين از نوع رس
سيمان رسي بهم چسبيده و كنگلومرا ها و يا برشهاي محلي را بوجود مي آورند. اين سازندها عمدتاً در اطراف مسيل هاي 

  قديمي بصورت برشهاي رود خانه اي ظاهر مي گردند.
بوده كه قطر دانه هاي آن در نقاط مختلف متفاوت است. جنس  ع دشت هاي آبرفتيرسوبات موجود در ايستگاه مورد نظر از نو

رسوبات اين واحد نيز ماسه سنگ هاي درشت است كه در سيماني از رس و سيلت قرار گرفته اند. ضخامت اين رسوبات در 
هستند. همچنين بافت خاك آن نيمه متر متغير  400نقاط مختلف متفاوت بوده و از چندين متر در دامنه ارتفاعات تا حدود 

  سنگين و از نوع رسي لومي مي باشد.

برخوار، شيب هيدروليكي منطقه از پااليشگاه به سمت ايستگاه  –با توجه به نقشه ايزوپيز موجود از آبخوان اصفهان
درشت در باال دست  وجود آبرفت هاي دانه نمونه برداري مي باشد و در نقطه مورد نظر از درصد شيب آن كاسته مي شود.

دشت باعث حركت سريع آب زيرزميني به طرف بخشهاي پايين دست آن شده است. در قسمت هاي پايين دست دشت، بافت 
خاك سنگين تر شده و از درصد گراول كاسته مي شود. بنابراين سازندهاي ريز دانه همچون سدي در برابرحركت آبهاي 

   .سطح ايستابي آب زيرزميني در منطقه شده اندزيرزميني عمل كرده و باعث باال آمدگي 
  

  نمونه برداري و اندازه گيريروش هاي .  3.2
اي استان اصفهان و اداره كل حفاظت محيط زيست ابتدا براي پيدا كردن مكان تحقيق به شركت سهامي آب منطقه

اصفهان و همچنين محدوده چاه هاي آلوده اصفهان مراجعه كرده و آمار تعداد چاههاي موجود در اطراف پااليشگاه استان 
جهت جريان  سوابق آلودگي ومناسب ترين ايستگاه نمونه برداري با توجه به  سپس شده به تركيبات نفتي جمع آوري شد.

استفاده  ليتر 2به ظرفيت  تيره رنگ جنس پلي اتيلن بابراي نمونه برداري از دو بطري آبهاي زيرزميني انتخاب گرديد. 
ميلي ليتر آب به مدت يك هفته قرار داده تا بصورت غير فعال  100پتاسيم در  گرم يدور 8گرم يد و  5گرديد كه در محلول 

محتويات  و درب آن پلمپ گرديد. برداشتاز ايستگاه مورد نظر  )2Aو  1A( پس از آماده سازي ظروف، دو نمونه د.ندر آي
هاي آب خنك نگه داشتن (نگهداري فيزيكي) نمونهشوند. در نتيجه دستخوش تغيير مي ي مختلفهاهاي آب با سرعتنمونه

ي برخوردار است، زيرا افزايش دما موجب افزايش سرعت داز اهميت زيا هاي گرمو نقل، مخصوصاً در محيط به هنگام حمل
 شود.فرايندهاي زيست شيميايي مي

جدا  تركيبات نفتي آالينده در منابع آب زيرزميني مي باشد، لذااز آنجايي كه هدف از اين پژوهش شناسايي كليه 
روش از  انجام پذيرفت. روش استخراج نوع از دو نمونه ها بطور مجزا و با استفاده سازي هيدروكربن هاي نفتي از فاز آبي در

از روش  نيز پايدارترآلي تركيبات استخراج  ستفاده شد. برايا 1Aدر نمونه  فرار آلي تركيبات آناليز براي 5ايستا فوقاني فضاي
  .ستفاده گرديدا 2Aدر نمونه  دي كلرومتان -بوسيله حالل آلي ان هگزان 6مايع -مايعاستخراج 

                                                 
5- Head-Space 
6- liquid-liquid extraction 



 

به  مجهز Agilentساخت شركت  ،7890دستگاه كروماتوگرافي گازي مدل  ا استفاده ازبنمونه ها آناليز در انتها 
   گرفت.انجام  7آشكارساز طيف سنج جرمي

  
  نتايج و بحث

. در نتيجه با پااليشگاه را دارد منطقهآشنايي با تركيبات آالينده موجود در آب هاي زيرزميني اين تحقيق تنها جنبه 
و  شدهشناسايي  ها هيدروكربن هاي نفتي موجود در نمونه GC-MSداخلي دستگاه كتابخانه تكيه بر اطالعات موجود در 

  تعيين غلظت پارامترهاي مورد نظر به پژوهش هاي آتي محول گرديد.
 نوع هيدروكربن آلـي 50 بيش از به ،نمونه برداري شدهزيرزميني اثبات كرد كه منبع  ه و تحليل نمونه هاحاصل از تجزي نتايج

  است. گشتهآلوده  ناشي از نشت تركيبات پااليشي

(آروماتيك) مي باشند.  معطر هيدروكربنهاي و آلكانها، سيكلوآلكانها تشكيل دهنده نفتي شامل مواد اعظم قسمت
هيدروكربنها تركيباتي هستند كه در ساختار آنها تنها كربن و هيدروژن بكار رفته و تمامي آنها تضعيف كننده سيستم اعصاب 

چند حلقه از تي است كه شامل بنزن و مشتقات آن و همچنين تركيباهيدروكربن هاي آروماتيك  . [5]مركزي مي باشند
وجه تسميه آروماتيك يا معطر، براي اين تركيبات آن است كه برخي مشتقات بنزن كه از . تشكيل يافته اندبنزني متراكم 

  ند داراي بوي معطر مي باشند.ا منابع گياهي بدست آمده
بسياري از حاوي  ،)2(شكل شماره  گرديدآناليز  ايستا فوقانيفضاي استخراج روش  كه با 1A آزمايشگاهي نمونه

. همگي تركيبات فوق از يك حلقه بنزني تشكيل يافته اند و داراي وزن مولكولي مي باشدتركيبات آروماتيك تك حلقه اي 
توان به خود بنزن پاييني مي باشند كه مي 66Hc  گرم بر مول  11/78با وزن مولكولي به عنوان ساده ترين اين تركيبات

داراي حلقه هاي مولكولي بوده و بطور كلي اين تركيبات به صورت مايع اند و در حرارت  معطرهيدروكربنهاي  . [7]اشاره كرد
  مي باشند. 8(VOC)و جزء تركيبات آلي فرار  فشار بخار آنها قابل مالحظه است ،اقتا

غير  به عالوهآروماتيك را جزء گروه اول تركيبات سرطان زا معرفي كرده است.  هاي هيدروكربن USEPA9 همچنين
از سرطان باعث بروز عوارض ديگري نظير، كم خوني آپالستيك و تخريب سلول هاي خون ساز، كاهش شديد گلبول هاي 

 تركيبات آروماتيكدر ميان  . [5]سفيد در خون، تخريب مغز استخوان، اختالل در باروري و توليد مثل و بروز موتاژن مي شوند
و به عنوان يك  زايلن از درجه اهميت باالتري برخوردار هستندسه ايزومر ، تركيبات بنزن، اتيل بنزن، تولوئن و شناسايي شده

  .در دنيا مطرح شده اند BTEXشاخص آالينده تحت عنوان تركيبات 
 BTEXآلودگي  اصلي منبعتشكيل مي دهند، در نتيجه  BTEXدرصد از وزن بنزين را تركيبات  18با توجه به اينكه 

 لوله از نشت سطحي و پخش آلودگي، ديگر منبع است. ناقص و ضعيف نگهداري نتيجه زيرزميني در تانكرهاي از نشت بنزين
   . [8]باشد مي ي انتقال سوختها

  

                                                 
7- GC-MS 
5- Volatile organic compound 
6- United States Environmental Protection Agency 



 

  
  1Aگراف بدست آمده از آناليز نمونه  :2شكل

طيف وسيع تري از هيدروكربن هـاي  مايع تهيه گرديد، -استخراج مايعروش نيز كه بوسيله  2Aنمونه  آزمايشگاهي نتايج آناليز
بـا وزن مولكـولي  تـك حلقـوي حضور بسياري از انواع هيدروكربن هاي آروماتيك نفتي را شامل مي شود. از جمله مي توان به

  .)3(شكل شماره  تشخيص بود) اشاره كرد كه در روش فضاي فوقاني نيز قابل 8C( زايليناز  باالتر

كه در د گرديشناسايي نظير نفتالن و آنتراسن نيز توسط اين نوع روش استخراج آروماتيك از تركيبات  يديگر انواع
نوع تركيب در طبيعت  500هيدروكربن ها بيش از  اين نوع جاي مي گيرند.هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي  گروه

 . [12]دارند يكديگر اتصال هب كربن دو توسط مجاور حلقه هايحلقه بنزن هستند كه  دارند كه انواع آن داراي دو تا چند
به دليل اثرات سوء بهداشتي كه دارند، بعنوان مهمترين  PAHsتركيب  17گرچه تعداد اين تركيبات زياد مي باشد ولي 

   . [11]در محيط مورد بررسي قرار مي گيرند PAHsتركيبات 
 مي شوند. توليد آلي يا ديگرتركيبات زباله، چوب، گاز، روغن، سنگ، زغال سوخت ناقص خالل در تركيبات اين

  تي وجود دارند.همچنين به صورت طبيعي در اجزاي نفت خام و فراورده هاي نف
قابل ذكر است كه هر چه تعداد حلقه هاي مولكولي اين تركيبات بيشتر باشد، وزن مولكولي آن ها نيز بيشتر مي باشد 

به  عمدتاً هوا درحلقه  3يا  2كه داراي  PAHsبه طور كلي تركيبات  مي شود. زيست پايداري آن ها در محيط باعث افزايش و
 و د.وجود دارن جامد ذرات و بخار فاز شكل دو هر بهحلقه مي باشند  4كه داراي  PAHsتركيبات  د.وجود دارن بخار فاز شكل

ين تركيبات، تجمع از ديگر ويژگي هاي ا .يده مي شوندد شكل فازجامد به تعداد بيشتر، يا PAHsحلقه  5 تركيبات داراي
 جود در بافت گياهان و بدن حيواناتمو PAHsبه شكلي كه ميزان  گياهان و جانوران مي باشد.زيستي آن ها در بافت زنده 

در ادامه مشاهده گرديد كه ساير تركيبات موجود در .  [6]در آب يا خاك باشد PAHsتواند چند برابر ميزان تركيبات  مي
هيدروكربن هاي اشباع خود شامل آلكان ها و آلكين دسته ي هيدروكربن هاي اشباع (آليفاتيك) مي باشند. نمونه متعلق به 



 

هاي بدون شاخه و شاخه دار و سيكلوآلكانها مي باشند. آليفاتيك ها تركيباتي با زنجيره باز، وزن مولكولي آنها كم و داراي 
  حداقل سميت در ميان ساير تركيبات نفت مي باشند.

  

  
  2A گراف بدست آمده از آناليز نمونه :3شكل

  گيرينتيجه 
 بين مكان قرارگيري پااليشگاه و  آبخوان و اختالف ارتفاع ما سازنده مواد خوب پذيري نفوذ صنعتي، هاي واحد حضور

ديگر صنايع مجاور آن با زمين هاي كشاورزي پايين دست، باعث شده است كه آبهاي زيرزميني در بخش هاي شرقي 
  د.ننفتي شو و جنوب شرقي پااليشگاه نفت اصفهان دچار آلودگي شديد

 منطقه، لوله  در موجود شيميايي و نفتي مواد روزميني و زيرزميني از مخازنشت نفت و محصوالت حاصل از پااليش ن
پااليشگاه، از مهمترين عوامل  و همچنين نشت از پوندهاي فراورده هاي پااليشگاهي هاي خطوط انتقال نفت خام و

  د.نمي باشاصفهان  آلودگي آبهاي زيرزميني در منطقه محمود آباد
  استفاده از روش استخراج و آناليز تركيبات نفتي بستگي به نوع هدف پژوهش دارد. اگر هدف از آناليز تعيين غلظت

 -استفاده از روش استخراج مايع استفاده گردد. ايستا فوقانيهيدروكربن هاي آلي فرار باشد، بهتر است از روش فضاي 
و هيدروكربن هاي آليفاتيك و همچنين هيدروكربن  PAHsتركيبات  براي تعيين غلظتنيز، به كمك حالل آلي مايع 

  هاي قطبي آلي نظير فنل ها، كاربرد دارد.
 بهداشت عمومي در پي  تهديد و زيست محيط تخريب بر را خود زيانبار اثرات نفتي مواد توسط منطقه آبهاي آلودگي

 دارد.
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