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 .1دکتري علوم محيط زيست ،گروه محيط زيست ،دانشکدۀ کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه آزاد اسالمي
وا حد اصفهان (خوراسگان)
 .2استاد ،دکتري مهندسي عمران ،گروه مهندسي محيط زيست ،دانشکدۀ مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين طوسي
 .3دانشيار ،دکتري آبياري و زهکشي ،گروه مهندسي آب ،دانشکدۀ کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)
 .4استاد ،دکتري شيمي ،گروه محيط زيست ،دانشکدۀ محيط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
و تحقيقات ،تهران
(تاریخ دریافت -1392/10/22 :تاریخ تصویب)1393/11/27 :

چکيده
هیدروکربنهاي نفتی از مهمترین آالیندههاي آلی محیط زیستاند که بهدلیل سمّیبودن و س رطانزای ی ،وج ود آنه ا در طبیع ت،
نگرانیهاي بسیاري را سبب شده است .هدف از پژوهش حاضر کاهش غلظت هیدروکربنهاي نفتی در خاك اطراف پاالیشگاه اصفهان،
با استفاده از گیاهان سورگوم ( )Sorghum vulgareو جو ( )Hordeum vulgareو بررسی تغییرات غلظت هیدروکربنه اي نفت ی و
تعداد باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت در اعماق مختلف خاك پس از فرایند گیاهپاالیی بود .براي این کار از لولههاي پلیکا به ط و 130
و قطر دهانۀ 20سانتیمتر بهمنزلۀ گلدان استفاده شد .بذر گیاهان جو و سورگوم در عمق  1تا  2سانتیمتري س ط گل دانه ا کش ت
شدند و پس از گذشت  13هفته از کاشت گیاهان ،نمونۀ خاك براي تعی ین غلظ ت هی دروکربنه اي نفت ی و تع داد ب اکتريه اي
تجزیهکنندۀ نفت از اعماق  75 ،50 ،25و 100سانتیمتري تیمارهاي مختلف برداشت شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،ه ر
دو گیاه براي کاهش غلظت هیدروکربنهاي نفتی خاك مؤثرند بهطوريکه درصد کاهش غلظت هیدروکربنهاي نفتی خ اك 35 23
درصد بیشتر از تیمار بدون گیاه بود البته این کاهش تا عمق نفوذ ریشه مش اهده ش د و ب راي اعم اق بیش تر خ اك ،تع داد ب اکتري
نفتخوار کم و غلظت هیدروکربنهاي نفتی افزایش داشت .بنابراین ،باید در مورد خاكهایی که عم ق آل ودگی زی اد دارن د ،اق دامات
مناسب دیگري نظیر زمینپاالیی ،تزریق و تحریک میکروارگانیسمهاي نفتخوار انجام پذیرد.
کليدواژگان :پاالیش ،جو ،سورگوم ،عمق ،هیدروکربن نفتی.
 نویسنده مسئو  ،تلفن ،09133028446 :فاکس03135354038 :

Email: F.irajy@khuisf.ac.ir
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 .1مقدمه
انسان بر اثر فعالیته اي روزم رۀ خ ود ،مق ادیر قاب ل
توجهی از آالیندههاي مختلف را به منابع آب ،خاك و
هوا وارد میکند .برخالف آب و هوا ،آلودگی خ اك از
نظر ترکیب شیمیایی بهآسانی قابل اندازهگیري نیست
و یک خاك پاك و خالص تعریفپذیر نیست .از اواسط
سا  1980آلودگی خاك ناش ی از هی دروکربنه اي
نفتی بهمنزلۀ یک مسئلۀ بحران ی زیس تمحیط ی در
دنی ا مط ر ش د (.)Baghvand et al., 2011
هیدروکربنهاي نفتی از مهمترین آالین دهه اي آل ی
محیط زیستاند که بهدلیل سمّیبودن ،سرطانزایی و
ایجاد تغییرات موتاژنتیکی ،وجود آنه ا در طبیع ت،
نگرانیهاي بسیاري را سبب ش ده اس ت ( Cupers et
 .)al., 2002این آالیندهها با نفوذ در خاك و رس یدن
به آب زیرزمین ی ،گی اه ،حی وان و انس ان را مس موم
میکنن د .ای ن مس ئله ب هوی ژه در من اطق خش ک و
نیمهخش ک ک ه مح دودیت دسترس ی ب ه آبه اي
سطحی مناسب وجود دارد ،بیشتر جلوه ک رده اس ت.
عالوه بر این احیاي آبه اي زیرزمین ی آل وده بس یار
طوالنی و پرهزینه اس ت بن ابراین ،حفاظ ت کیف ی از
من ابع مح دود آب زیرزمین ی ب ه عن وان الزام ی در
مدیریت منابع آب مناطق خشک مطر م یش ود .در
ایران نیز نشت ترکیباتنفتی از لول هه اي زیرزمین ی،
مخازن نگهداري و حوضچههاي تبخی ر پاالیش گاهه ا
منجر به آلودگی خاك و آبهاي زیرزمینی این مناطق
به هیدروکربنهاي نفتی شده است .بنابراین ،بررسی و
مطالعۀ روشهاي کاهش میزان غلظ ت آالین دهه اي
نفتی در ستون خاك این مناطق ،قب ل از رس یدن ب ه
سفرۀ آب زیرزمینی ضروري است .روشهاي فیزیک ی
و شیمیایی متعددي براي مقابله با آلودگیه اي نفت ی
در خاك وجود دارد ک ه بس یاري از آنه ا ب ه س بب
هزینۀ باال و آثار جانبی مضر ،کمتر استفاده میش وند.
به همین دلیل در سا هاي اخیر به روشهاي زیستی
توج ه بیش تري ش ده اس ت Siddiqui & Adams,
 .)2001در میان روشه اي زیس تی ،گی اهپ االیی در
حذف آل ودگی نفت ی ب ازدهی خ وبی دارد و مطالع ۀ
فراوان شده است (Lu et al., Zhineng et al., 2010

; .)2010; Diab, 2008در این روش از گیاهان مق اوم
براي حذف یا ک اهش غلظ ت آالین دهه اي نفت ی در
خاك استفاده میشود .گیاهان با دقت زیاد و بهگونهاي
انتخاب میشوند ک ه از بیش ترین جوان هزن ی ،رش د،
توسعه و سط ویژۀ ریشه برخوردار باشند ( & Adam
 ،)Duncan, 2002حت یالمق دور از گیاه ان ب ومی و
نسبت به شرایط خاك منطقه سازگار باشند و امک ان
تکمیل دورۀ رش د آنه ا در ش رایط آل ودگی وج ود
داشته باشد (.)Moslehi Moslehabadi et al., 2011
در این پژوهش از دو گونۀ گیاهی ورگوم و جو ب راي
کاهش غلظت هیدروکربنهاي فت ی خ اك اس تفاده
شد .گیاه سورگوم از خانوادۀ گندمیان ،توانایی رش د و
سازش با شرایط اقلیمی مختلف ،نظیر آب و هواي گرم
و خشک را دارد و توانایی حذف آالیندههاي آلی ناشی
از ترکیبات نفتی را بهخوبی داراس ت ( McCatcheon
 Alaie .)& Schnoor, 2003و همک اران ()2011
نشان دادند که یاه سورگوم پس از  16هفته ،می زان
حذف آالیندۀ فنانترن در خاك را تا  20درصد افزایش
داده اس ت .ج و نی ز گی اهی مق اوم از خ انوادۀ
گراسهاست که توانایی باالیی براي ایج اد س ازگاري
با شرایط محیطی دارد و تراکم باالي ریشههاي آن در
کاهش هیدروکربنهاي نفت ی خ اك بس یار کارآم د
عمل میکن د (Seyed .)Rangzan & Landi, 2008
 Alikhaniو همکاران ( )2011ب ا بررس ی اث ر رش د
گیاهان جو ،ماش و لوبیا بر پاكسازي هیدروکربنهاي
نفتی خاك پاالیشگاه نفت شهر ري ،نشان دادن د ک ه
حداکثر نرخ پاالیش به میزان  46درص د ،مرب وب ب ه
گیاه جو است .البته بیشترین تأثیر گیاهان بر ک اهش
آلودگی خاك در محدودۀ ریشه (ریزوسفر) است ( Lu
 .)et al., 2010علت این امر افزایش تعداد ب اکتريه ا
در مح دودۀ ریش ه اس ت ( ;Moreira et al., 2011
 .)Tang et al., 2012هدف از ای ن پ ژوهش ک اهش
غلظ ت هی دروکربنه اي نفت ی در خ اك اط راف
پاالیش گاه اص فهان ،ب ا اس تفاده از گیاه ان س ورگوم
( )Sorghum vulgareو ج و ( )Hordeum vulgareو
بررس ی تغیی رات غلظ ت هی دروکربنه اي نفت ی و
باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت در اعماق مختلف خاك
پس از فرایند گیاهپاالیی بود.

بررسی تغییرات غلظت هیدروکربنهاي نفتی در اعماق مختلف خاک آلوده بعد از فرایند گیاهپاالیی

 .2مواد و روشها
 .1.2نمونهبرداري خاک

با توجه به مشاوره و هماهنگی انجامشده با بخ ش
محیط زیس ت پاالیش گاه اص فهان ،نمون هب رداري
خاك آلوده از زمین مجاور واحد گوگرد پاالیش گاه
صورت گرف ت و خ اك ش اهد از خ اك غیرآل ودۀ
اطراف همان منطقه نمونهبرداري شد .نظر به اینکه
تعداد نمونهها به تغییر خصوصیات خ اك بس تگی
دارد و اطالعات چندانی در مورد نمونهه اي خ اك
یادشده وجود نداشت به همین دلیل ب ا توج ه ب ه
مس احت قس مت آل وده ( 2ه زار مترمرب ع) ،در
هر 200مترمربع  4محل انتخاب و از هر مح ل در
 4جه ت مختل ف جغرافی ایی از عم ق 30 -0
سانتیمتري خاك نمونهبرداري شد .از هر  4نمون ه
خاك یک نمونه مرکب تهیه شد .وزن تقریب ی ه ر
نمونۀ برداش تی  1ت ا  2کیل وگرم و نمون ۀ مرک ب
حدود  4ت ا  8کیل وگرم ب ود ک ه از ای ن نمون ه 3
زیرنمون ه برداش ت ش د .نمون هه ا ت ا انتق ا ب ه
آزمایشگاه و در فواصل ب ین آزم ایش در دم اي 4
درجۀ سانتیگراد حفظ ش دند .در مطالع ات قبل ی
گیاهپاالیی خاكهاي آل وده ب ه ترکیب ات نفت ی در
ایران ،در اغلب موارد آلودگی بهطور مص نوعی ب ه
خاك پاك اضافه شده است ولی رفتار خ اكه ایی
که از محل آلوده به ترکیبات نفتی تهیه میشوند با
خ اكه اي تمی زي ک ه در آزمایش گاه ب ه آنه ا
ترکیبات نفتی اضافه میشود ،هنگام گی اهپ االیی،
ک امالم متف اوت اس ت ()Huang et al., 2005
بنابراین ،در پ ژوهش حاض ر ب راي حص و نت ایج
واقعیتر از خاك تهیهشده از محل آلوده که بازتاب
شرایط واقعی محل آلوده است ،استفاده شد.

 .2.2اندازهگيري برخي ويژگيهاي فيزيکيي
و شيميايي خاک
با توجه به نقش بسیار مهم ویژگ یه اي فیزیک ی و
شیمیایی خاك بر کارایی فرایندهاي مؤثر بر ک اهش
هیدروکربنهاي نفت ی خ اك ()Tang et al., 2012
ابتدا برخی از این ویژگ یه ا در آزمایش گاه بررس ی
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ش د .ب دین منظ ور نمون ۀ خ اكه ا پ س از ه وا
خشکشدن ،توسط الک 2میلیمتري ال ک ش دند و
بر روي تمام نمونهها با  3تکرار ،آزمایشه ایی ب راي
اندازهگیري بافت (روش هیدرومتري) pH ،و قابلی ت
هدایت الکتریک ی ( ،)Page et al., 1982م واد آل ی
( ،)Walkley & Black, 1934نیتروژن ک ل ( Page
 ،)et al., 1982پتاس یم (CEC ،)Black, 1965
( ،)Bower et al., 1952فسفر قابل ج ذب ( Olsen
 ،)& Sommers, 1982درص د آه ک ،رطوب ت و
تخلخل انجام شد (جدو .)1

 .3.2اندازهگيري غلظت هيدروکربنهاي نفتي
خاک
بهمنظور تعیین غلظت ک ل هی دروکربنه اي نفت ی
( )TPHsو نیز برخی از هیدروکربنهاي چندحلق هاي
( )PAHsدر خ اك ابت دا عص ارهگی ري ب ه روش
سوکسله با نسبت مس اوي انهگ زان و ديکلرومت ان
(روش شمارۀ  8100سازمان حفاظت مح یط زیس ت
امریک ا) انج ام ش د (.)Christopher et al., 1988
ترکیبات جداش ده در مرحل ۀ قب ل ب راي جداس ازي
حال و تغلیظ نمونهه ا ،درون روت اري توس ط خ ،
خشک و تغلیظ شدند ،سپس به روش کروم اتوگرافی
س تونی ب ا اس تفاده از س تون س یلیکاژ و آلومین ا
عملی ات خ الصس ازي ب ر روي آنه ا انج ام ش د
( )Samimi et al., 2009با اس تفاده از دس تگاه  GCو
به روش  831سازمان حفاظت محیط زیس ت آمریک ا
( )US. EPA, 1984غلظت برخی از هیدروکربنه اي
چندحلقهاي موجود در خاك تعیین شد.

 .4.2شمارش باکتريهاي نفتخوار
براي شمارش باکتريهاي تجزیهکنندۀ نف ت خ اك،
مق دار  1گ رم خ اك در لول ۀ آزم ایش ح اوي 9
میلیلیتر محل و اس تریل کلریدس دیم  9گ رم در
لیتر ریخته شد .مخلوب بهشدت تکان داده ش د و از
آن رقته اي س ریا ( 10 -1ت ا  )10 -8تهی ه ش د.
سپس سریا هاي رقیقشده به محیط کشت انتق ا
داده شد .پلیتها در انکوباتور بهم دت  48س اعت و
در دماي  28درج ۀ س انتیگ راد ق رار داده ش دند.
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سپس کلونیهاي ایجادشده شمارش شد .با توجه به
میانگین بهدستآمده در رقتهاي مورد نظ ر تع داد
باکتريها برحسب  CFUبر گرم خاك گزارش ش د.
محیط کشت شامل  990میلیلیتر محلو اس تریل
آگ ار و CaCl2_H2O(0/02), FeCl3(0/05),
)MgSO4_7H2O(0/2), K2HPO4(1), NH4NO3(1
 KH2PO4(1(,در pHبرابر 7بود و  10میلیلیتر نفت

استریل فیلترشده (نفت خ ام ت ازه پاالیش گاه نف ت
اصفهان) نیز به عنوان تنها منب ع ک ربن ب ه مح یط
کش ت اض افه ش د (.)Soleimani et al., 2010
شمارش باکتري نفتخوار براي اعم اق 75 ،50 ،25
و 100سانتیمتري ستون خاك انجام شد.

 .5.2آزمايش گياهپااليي
براي گیاهپاالیی از لولههاي پلیکا به قط ر دهان ۀ 20
سانتیمتر و طو  130سانتیمتر که  20سانتیمت ر
انتهاي آن زهکش قرار داشت و براي نمون هب رداري
نهایی در اعم اق  75 ،50 ،25و  100س وراخ ش ده
بود ،استفاده شد .با توج ه ب ه ج رم حجم ی خ اك
( )2/6g/cm3و حجم لولههاي پلیکا ،وزن خاك مورد
نیاز براي هر گل دان محاس به ش د ( 45کیل وگرم).
بنابراین ،از هر یک از نمونهخاكهاي شاهد و آل وده،
 45کیلوگرم خاك درگلدانهاي طراحیشده ریخت ه
شد .کل تیمارهاي آزمایششده شامل شش تیمار با
سه تک رار ب ود ک ه درمجم و  18س تون خ اك را
شامل میشد .تیمارهاي آزمایششده عب ارت بودن د
از تیمار خاك آلودۀ کشتشده ب ا گی اه س ورگوم در
سه تکرار ،تیمار خاك آلودۀ کشتشده ب ا گی اه ج و
در سه تکرار ،تیمار خاك آلودۀ ب دون گی اه در س ه
تکرار (شاهد منفی) ،تیمار خاك شاهد کشتشده ب ا
گی اه س ورگوم در س ه تک رار ،تیم ار خ اك ش اهد
کشتشده با گیاه ج و در س ه تک رار ،تیم ار خ اك
ش اهد ب دون گی اه در س ه تک رار (ش اهد مثب ت)،
تیمارهاي بدون گیاه براي ح ذف آث ار محیط ی ب ر
کاهش غلظت آالین دهه اي نفت ی موج ود در نظ ر
گرفته شدند .بذر گیاهان جو و س ورگوم در عم ق 1
تا  2سانتیمتري سط گلدانها کش ت ش دند10 ،
سانتیمتر ابتداي هر گلدان خ الی گذاش ته ش د .در

هر گلدان  20بذر کاشته شد ولی بع د از گذش ت 2
هفته گیاهان ضعیفتر خارج شد .آبی اري ب رحس ب
مشاهدۀ وضعیت روزانۀ گیاهان و بهگونهاي که آب ی
از ته ستونها خارج نشود ،انج ام گرف ت .در وس ط
دورۀ آزمایش بهعلت زردشدن ب ر ه اي گیاه ان و
سوختگی انتهاي بر دو نو کود آه ن و نیت روژن
به مقدار مساوي به همۀ تیماره ا داده ش د .پ س از
گذشت  13هفته از کاش ت گیاه ان ( 1391/5/5ت ا
 ،)1391/8/5نمون هخ اك ب راي تعی ین غلظ ت
هی دروکربنه اي نفت ی و تع داد ب اکتريه اي
تجزی هکنن دۀ نف ت از اعم اق  75 ،50 ،25و100
سانتیمتري تیمارهاي مختلف برداشت شد .ریشه و
اندام هوایی گیاهان مطالعهشده از یکدیگر ج دا و در
آون با دم اي  80درج ۀ س انتیگ راد ب هم دت 48
ساعت خشک شدند ت ا وزن خش ک ریش ه و ان دام
هوایی هر گیاه محاسبه شود.

.3نتايج
 .1.3نتايج اندازهگيري برخي از ويژگييهياي
فيزيکي و شيميايي خاک
ب ا توج ه ب ه نت ایج ارائ هش ده در ج دو ،1
هی دروکربنه اي نفت ی موج ود در خ اك س بب
افزایش میزان ،ECافزایش درصد مواد آلی ،افزایش
نیتروژن کل و کاهش  pHخاك میشوند ک ه ای ن
عوامل منجر به محدودشدن رش د گی اه در خ اك
آل وده ب ه م واد نفت ی م یش ود .نت ایج حاص ل از
سنجش غلظ ت هی دروکربنه اي نفت ی و برخ ی
هی دروکربنه اي چندحلق هاي خ اك آل وده در
جدو  2نشان داد ک ه خ اك مطالع هش ده بس یار
آلوده و متوسط غلظت هی دروکربنه اي نفت ی در
این خاك  75 mg/kgهزار به دست آمد.

 .2.3نتايج عملکرد مادۀ خشک گياه
نتایج آماري تجزی ۀ واری انس در ن رم اف زار SPSS

نمایانگر آن است که نو گیاه و خ اك ب ر عملک رد
مادۀ خشک ریشه و اندام هوایی اثرگذار بوده است.
مقایسۀ میانگینهاي وزن خشک ان دام ه وایی و
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ریشۀ دو گیاه سورگوم و جو در خ اك آل وده نش ان
داد که وجود هیدروکربنهاي نفتی در خاك موجب
کاهش رشد و عملکرد م ادۀ خش ک ان دام ه وایی و
ریشه ،در مقایسه با تیمار شاهد شده است (شکل.)1
کاهش حدود  20و  65درص دي در عملک رد م ادۀ
خشک ریشه و کاهش ح دود  56و  77درص دي در

عملکرد مادۀ خشک اندام هوایی بهترتیب براي جو و
سورگوم در تیمار آلوده نسبت به تیمار ش اهد دی ده
شد .بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی و ریشه
در تیمار شاهد براي گیاه سورگوم و کمت رین مق دار
وزن خشک اندام هوایی و ریشه در تیمار آلوده براي
گیاه جو بود (شکل.)1

جدول .1برخی ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاک آلوده و شاهد منطقۀ مطالعهشده

بافت
(pH)1:2/5
)EC(dS/m
)CEC (cmol+/kg

مواد آلی (درصد)
نیتروژن کل (درصد)
آهک (درصد)
رطوبت (درصد)
تخلخل (درصد)
فسفر ((mg/kg
پتاسیم )(mg/kg
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شاهد

آلوده

Sandy clay loam

Sandy clay loam

7/9
1/7
8/2
0/8
0/07
32
22
50
4/5
65

7/3
3/2
10
4/7
0/9
25
31
50
19/8
84

جدول .2غلظت کل هیدروکربنهاي نفتی و برخی هیدروکربنهاي چندحلقهاي خاک آلوده

هیدروکربن نفتی اندازهگیري شده
کل هیدروکربنهاي نفتی
نفتالین
فنانترن
آنتراسن
فلورانتن
پایرن
بنزو  kفلورانتن
بنزو  αپایرن

غلظت ()mg/kg
75000
45
34
6
29
16
0/4
0/7

شکل .1نتایج عملکرد مادۀ خشک ریشه و اندام هوایی گیاهان سورگوم و جو در تیمارهاي شاهد و آلوده
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 .3.3نتايج آزمايش گياهپااليي
در این مطالعه با استفاده از تجزی ۀ آم اري تجزی ۀ
واریانس اثر عمق ،گیاه و اثر متقابل ای ن دو عام ل
بر میزان غلظ ت هی دروکربنه اي نفت ی و تع داد
باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت مشخص ش د نت ایج
این آنالیز در جدو  3نشان میدهد که تأثیر عمق،
گیاه و اثر متقابل این دو عام ل ب ر می زان غلظ ت
هی دروکربنه اي نفت ی و تع داد ب اکتريه اي
تجزیهکنندۀ نفت در سط 1درصد معنادار است.
نتایج آماري مقایس ۀ می انگینه ا نش ان داد ک ه
تفاوت معناداري در سط  5درص د در تیماره اي ب ا
گیاه نسبت به تیماره اي ب دون گی اه از نظ ر می زان
غلظت هیدروکربنهاي نفت ی و تع داد ب اکتريه اي
تجزیهکنندۀ نفت وجود دارد .بهط وريک ه در حض ور

گون هه اي گی اهی س ورگوم و ج و می زان ک اهش
هی دروکربنه اي نفت ی  35 23درص د نس بت ب ه
تیمارهاي بدون گیاه بیشتر است و تعداد باکتريه اي
تجزیهکنندۀ نفت نی ز در حض ور گون هه اي گی اهی
سورگوم و جو نسبت به تیمارهاي بدون گیاه بیش تر
بود .نو گیاه نیز اثر معناداري در سط  5درص د ب ر
کاهش غلظت هیدروکربنهاي نفت ی خ اك و تع داد
باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت داشت .ب ه ش کلی ک ه
تجزی ه و تخری ب آالین دهه اي نفت ی و تع داد
باکتريهاي تجزی هکنن دۀ نف ت در حض ور س ورگوم
نسبت به جو بیشتر بود .سورگوم و جو بهترتیب سبب
ک اهش ح دود  64و  52درص دي غلظ ت
هیدروکربنهاي نفتی نسبت ب ه غلظ ت اولی ۀه ای ن
ترکیبات در شرو دورۀ آزمایش شدند (جدو .)4

جدول .3نتایج تجزیۀ واریانس (مقادیر  )Fاثر گیاه و عمق بر درصد کاهش هیدروکربنهاي نفتی و تعداد باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت
مقادیر F

منابع تغییرات
گیاه
عمق
گیاه * عمق

درجۀ آزادي
2
3
6

میانگین درصد کاهش هیدروکربنهاي نفتی
383/3
2434
96/3

تعداد باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت
559
5757/7
140/7

جدول .4مقایسۀ میانگینهاي درصد کاهش هیدروکربنهاي نفتی و تعداد باکتري نفتخوار در تیمارهاي مختلف گیاهی

حضور گیاه
سورگوم
با گیاه
جو
بدون گیاه

تعداد باکتري نفتخوار
605000*a
590000b
480000c

درصد کاهش نفت
64a
52b
29c

*اعداد هر ستون با حداقل یک حرف مشترك اختالف معنادار آماري در سط  5درصد آزمون دانکن ندارند.

در این مطالعه عالوه ب ر اینک ه ت أثیر حض ور و
نو گیاه بر درصد کاهش هیدروکربنهاي نفت ی و
تعداد باکتري تجزیهکنن دۀ نف ت نش ان داده ش د.
تأثیر عمق نیز بر میزان ک اهش هی دروکربنه اي
نفت ی و تع داد ب اکتري تجزی هکنن دۀ نف ت در
تیمارهاي مختل ف مش خص ش د .ش کل 2غلظ ت
هیدروکربنهاي نفتی و تعداد باکتري نفتخ وار را
براي سه تیمار جو ،سورگوم و شاهد در چهار عمق
بهصورت جداگانه نشان میدهند.

در عم ق  25 0س انتیمت ر کمت رین غلظ ت
هی دروکربن نفت ی و بیش ترین تع داد ب اکتري
نفتخوار مربوب به تیمار سورگوم و جو است علت
این امر حضور ریشۀ گی اهی در ای ن عم ق اس ت.
تفاوت دو تیمار جو و سورگوم از نظر اثر بر غلظ ت
هیدروکربن نفتی و تعداد باکتري نف تخ وار زی اد
نیست ولی تفاوت تیمارهاي کشتش ده ب ا ش اهد
زیاد است .در عمق  50 25سانتیمتر تفاوت ب ین
دو تیمار کشتشده و شاهد هنوز وج ود دارد زی را
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ریشۀ گیاه تا این عمق هنوز نفوذ دارد البته نس بت
به عمق  25 0سانتیمتر تعداد باکتري نفتخ وار
کمتر و میزان غلظت هیدروکربن نفتی زیادتر شده
است .در اعم اق  75 50و  100 75س انتیمت ر
ریش هه اي گی اه س ورگوم و ج و حض ور ندارن د
بنابراین ،شرایط براي هر سه تیمار تقریب ا یکس ان
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میشود .ب ه هم ین عل ت در مح دودۀ عم ق 50
 100سانتیمتر شکل نموداره ا در ه ر س ه تیم ار
تقریب ام یکس ان ش ده اس ت و در عم ق 100 75
س انتیمت ري تیماره اي س ورگوم ،ج و و ش اهد
بیشترین غلظت هیدروکربنهاي نفت ی و کمت رین
تعداد باکتري تجزیهکنندۀ نفت مشاهده شد.

شکل .2تغییرات غلظت هیدروکربن هاي نفتی و تعداد باکتري نفتخوار در اعماق مختلف خاک

 .4بحث و نتيجهگيري
 .1.4بحث در مورد نتايج حاصل از اندازهگييري
برخي ويژگيهاي خاک
براساس مقادیر بهدستآمده از اندازهگی ري برخ ی
ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك آلوده و شاهد
منطقه (جدو  )1مشاهده شد که خ اك آل وده ب ه
مواد نفتی نسبت به خاك شاهد  pHکمت ري دارد.
دلیل کاهش  ،pHتولید اسید آلی بهعل ت فعالی ت
ریزجانداران در خ اك ( )Jingchun et al., 2010و
حضور گوگرد و اکسیدهاي گوگرد در پس ماندهاي
نفتی است (.)Spinelli et al., 2005
 ECخاك آلوده به نفت نسبت به خ اك ش اهد

بیشتر بود این موض و م یتوان د ب هعل ت حض ور
برخی کاتیونهاي فلزي موج ود در پس ماند نفت ی
نظیر نیک ل و وان ادیوم باش د Marin .و همک اران
( )2005به باالبودن هدایت الکتریکی در خاكهاي
آل وده ب ه هی دروکربنه اي نفت ی اش اره کردن د.
باالبودن غلظت امال و نمکها در خاكهاي آلوده
سبب افزایش هدایت الکتریکی خاك میشود.
درصد مواد آلی در خاك آلوده نسبت ب ه ش اهد
بیشتر بود .افزایش می زان م واد آل ی و ک ربن آل ی
خ اك آل وده در مقایس ه ب ا خ اك ش اهد ب هعل ت
تجزیهش دن نف ت خ ام در خ اك رخ م یده د .ب ا
اف زایش غلظ ت م واد آل ی ،ری زجان داران ه وازي
بهسرعت میزان اکسیژن خاك را کاهش میدهن د و
سبب تش کیل مح یطه اي ب یه وازي کوچ ک در
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داخل خاك می شوند ک ه منج ر ب ه مح دودش دن
تجزیۀ زیستی مواد میشود (.)Randy et al., 2011
درصد نیتروژن ک ل در خ اك آل وده بیش تر از
خاك شاهد بود Ebuehi .و همک اران ( )2005نی ز
نشان دادند که افزایش درصد نیتروژن کل خاك با
افزایش غلظت هیدروکربنهاي نفتی همراه است.

 .2.4بحث در مورد نتايج حاصيل از عملکيرد
مادۀ خشک گياه
همانطور که در شکل 1مشاهده شد ک اهش ح دود
 20و  65درصدي در عملک رد م ادۀ خش ک ریش ه و
کاهش ح دود  56و  77درص دي در عملک رد م ادۀ
خشک اندام هوایی بهترتیب ب راي ج و و س ورگوم در
تیمار آلوده نسبت به تیمار شاهد دیده ش د .ب ه نظ ر
میرسد که مسمومیت ایج ادش ده ب ه س بب وج ود
آالین دهه اي نفت ی در خ اك و همچن ین ایج اد
محدودیت در رشد و توسعۀ ریش ه و ک اهش قابلی ت
جذب آب و عناصر غذایی ،عوامل اصلی کاهش رشد و
عملکرد مادۀ خشک گیاهی در خاك آلوده بوده اس ت
( Cheema .)Chaineau et al., 1997و همکاران نی ز
در س ا  2009ب ه ک اهش  53/5و  29/7درص دي
عملک رد م ادۀ خش ک ان دام ه وایی و ریش ۀ گی اه
 Festuca arundinaceaدر خاك آلوده به فن انترن و
پیرین بع د از  65روز از رش د فس کیوي بلن د اش اره
کردند.

 .3.4بحييث در مييورد نتييايج حاصييل از آزمييايش
گياهپااليي
نتایج آنالیزهاي آماري مشخص ک رد ک ه اخ تالف
معناداري در سط  5درصد بین تیمار ش اهد و دو
تیمار دیگر (سورگوم و جو) از نظر ک اهش غلظ ت
هیدروکربنهاي نفتی خاك وجود دارد بهطوريکه
با حض ور گیاه ان س ورگوم و ج و درص د ک اهش
هیدروکربنهاي نفتی خاك  35 23درصد بیش تر
از تیم ار ب دون گی اه ب ود و درص د ک اهش
هیدروکربنه اي نفت ی خ اك در تیم ار س ورگوم
بیشتر از جو بود .بنابراین ،گیاهان س ورگوم و ج و
میتواند به شکل مطلوبی فرایند تجزیۀ بیول وژیکی

هیدروکربنهاي نفتی خاك را بهبود بخشد .درواقع
گیاهان قادرند از طریق رهاسازي عناص ر غ ذایی و
ترشحات خود در خاك ،انتقا اکسیژن ب ه ناحی ۀ
ریشۀ خ ود ،تحری ک و اف زایش فعالی ت جمعی ت
میکروبی تخریبکنندۀ آالین دهه اي نفت ی س بب
افزایش تخریب این آالیندههاي آلی در خاك شوند
( .)Smith et al., 2006در مطالع ات مش ابه نی ز
نقش مؤثر گیاهان مختلف در پاالیش خ اك آل وده
به نفت نشان داده شده است .بهطور مثا میت وان
ب ه م وارد زی ر اش اره ک رد .اف زایش  28درص دي
کاهش غلظت پیرن در خاك آلوده با گیاه Bidens
 maximowiczianaنسبت به تیمار بدون گیاه ( Lu
 ،)et al., 2010اف زایش  35درص دي ک اهش
ترکیبات نفتی با گیاه  Pharbitis nil Lنس بت ب ه
تیم ار ب دون گی اه (.)Zhineng et al., 2010
 Shahriariو همک اران ( )2006نش ان دادن د در
خاك آلوده به غلظتهاي مختلف نف ت خ ام (،5 ،3 ،1
 7و  10درصد) نیز ،مقدار کاهش نفت در نمونههاي
داراي گیاه بیش از نمونههاي بدون گیاه است.

مطالع ات بس یاري نش ان دادن د ک ه ارتب اب
مستقیمی بین افزایش تجزیۀ هیدروکربنهاي نفت ی
و جمعیت میکروبی در خاك آلودۀ زیر کشت نسبت
به خاك کشتنشده وجود دارد .چراک ه ریش هه اي
گیاهان محیط مناسبتري ب راي فعالی ت و توس عۀ
جمعی ت میکروب ی ف راهم م یکنن د و جمعی ت
میکروبی بزر تري ب هخص و در مح دودۀ ریش ۀ
آنها بهوجود میآید که منجر ب ه تجزی ه و تخری ب
بیش تر ترکیب ات نفت ی در ای ن مح دوده م یش ود
( .)Moreira et al., 2011; Tang et al., 2012ب ا
توجه به نتایج بهدستآم ده از ان دازهگی ري می زان
هی دروکربنه اي نفت ی و تع داد ب اکتريه اي
تجزیهکنندۀ نفت در اعماق مختلف خ اك مالحظ ه
شد که در ه ر س ه تیم ار ب ا اف زایش عم ق تع داد
ب اکتريه اي نف تخ وار ک اهش و غلظ ت
هیدروکربنهاي نفتی افزایش مییابد .کاهش تع داد
باکتريهاي تجزیهکنندۀ نفت در الیههاي پ ایینت ر
ستون خاك بهعلت محدودش دن نف وذ ریش ه ب ود
بهطوريکه بیشترین درصد کاهش نفت در عمق 0
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 تع داد ب اکتريه اي نف تخ وار ک م،اف زایش عم ق
میشود و درنتیجه تجزیۀ هیدروکربنهاي نفت ی نی ز
 با توج ه ب ه اهمیت ی ک ه بررس ی و.کاهش مییابد
مطالعۀ روشهاي کاهش میزان غلظ ت آالین دهه اي
نفتی در ستون خاك تا قبل از رسیدن ب ه س فرۀ آب
 پیشنهاد میشود در مطالع ات بع دي،زیرزمینی دارد
 از،براي خاكهایی که عمق آلودگی آنها زی اد اس ت
 تحری ک و تزری ق،اقدامات دیگري نظیر زمینپ االیی
.میکروارگانیسمهاي تجزیهکنندۀ نفت استفاده شود

تشکر و قدرداني
نویسندگان از زحمات مدیر عامل محت رم ش رکت
 مدیر محترم ادارۀ پ ژوهش و،پاالیش نفت اصفهان
 و، جناب آق اي مهن دس ن اظم،توسعۀ این شرکت
س ایر پرس نل محت رم ب هخص و جن اب آق اي
.مهندس هدایتی کما تشکر و قدردانی را میکنند

 سانتیمتري که بیش ترین ت راکم ریش ه وج ود25
 و همکاران نی ز در س اTang . مشاهده شد،داشت
 نشان دادند که در مح دودۀ ریش ه جمعی ت2012
میکروارگانیسمها چندین برابر بیشتر از خاك ب دون
 البته با توجه به پژوهشهاي.حضور ریشه گیاه است
پیشین میتوان گفت عالوه بر تأثیر افزایش عمق ب ر
 افزایش عمق سبب ک اهش،کاهش جمعیت میکروبی
 بی ان ک ردBoopathy)2004( .اکسیژن نیز میش ود
که اولین مرحلۀ متابولیس م هی دروکربنه اي نفت ی
، بن ابراین.بهوسیلۀ باکتريها و قارچهاي هوازي است
کاهش اکسیژن در الیههاي پ ایینت ر س بب تجزی ۀ
آهستهتر هیدروکربورهاي نفت ی و درنتیج ه اف زایش
 درواق ع ک اهش غلظ ت.نف ت در عم ق م یش ود
هیدروکربنهاي نفتی خ اك ب ا اس تفاده از دو گون ۀ
گیاهی سورگوم و جو تا عمق نفوذ ریشه بس یار م ؤثر
بود و براي اعم اق بیش تر ک اربردي نداش ت زی را ب ا
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