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 چکیده

سه  هجوم سیب به جنبه ما ساکنین این مناطق می های روان در مناطق بیابانی ایران موجب آ شود. مالچ نفتی یکی  های مختلف زندگی 

مورد استتتفادق قرار گرهته استت . از آنجاییکه مالچ نفتی از  های روانبه منظور تثبی  ماستتهکه از ستتالیان گتشتتته  اقداماتی استت از 

سیله             هرآوردق شدن منابع آب در این مناطق به و س  با ورود به منابع آبی باعث آلودق  س  ممکن ا شدق ا شکیل  سنگین نفتی ت های 

ر هایی از مالچ نفتی دها بر روی منابع آب، نمونهها شود. جه  بررسی تاثیر عناصر سنگین و هیدروکربن     عناصر سنگین و هیدروکربن  

نفتی پاالیشگاق  ای از مالچزارهای حمیدیه استان خوزستان و همچنین نمونه، میان مدت و بلند مدت از ماسههای زمانی کوتاق مدتبازق

ساع  در تماس با آب مورد بررسی قرار گره . نتایج این    42سازی شرایط طبیعی و زمان ماند   آبادان در شرایط آزمایشگاهی با شبیه   

شان داد که   صر  آب از یندگیآالمیزان تحقیق ن صر  از ریغ به نیسنگ  نظر عنا  انیآن در منطقه بلند مدت، م یندگیکه مقدار آال بر عن

در  ییبستتزا ریتاث ینفت مالچ داشتتته، شینستتب  به حد مجاز اهزا %145و  %141، %119، %59 بیمدت، کوتاق مدت و شتتاهد به ترت

  Naphtaleneاز  ریغ به در آب نشان داد هادروکربنیه زانیبر م ینفت مالچ یبررس .ندارد نیمنابع آب از نظر عناصر سنگ یآلودگ شیاهزا

سب  مدت و کوتاق مدت  انیم طقاکه در من Benzo(g,h,i)Perylene و س ،    کاهش شاهد  منطقه به ن شته ا   یهادروکربنیه اختالفدا

سب   گرید س  یهادروکربنیه همه زانیم یکل طوراما به  ؛بودق یش یاهزا صورت  به شاهد  منطقه به ن مورد  یمارهایت درشدق   یبرر
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 مقدمه .1
موجب بروز های روان هرستتایش بادی و حرک  ماستته

آستتیب به  ،مناطق خشتتو و بیابانیدر مشتتکالت هراوان 

شاورزی  سات   ، ]13[ ک سی سکونی ] 1[ تا ، ]17[ ، مناطق م

  کیفی  زندگی   مختلفهای  و تاثیر بر جنبه   ]14[ ها جادق 

اقدامات متفاوتی در  کنون تا. ]41و  41 ،8[ شود می انسان 

گرهته   های روان صتتتورت  تثبی  ماستتته   ه منظورجهان ب  

 به عنوان یکی از بهترین واگرچه تثبی  بیولوژیو  ،استت 

 ابتدا اما در مواردی باید   استت های تثبیترین روشارزان

ها تثبی  شتتدق و با استتتفادق از انوام مالچهای روان ماستته

کنون  تا . ]11[ صتتتورت گیردستتتاق اقدامات بیولوژیو    

نفتی، خاک رس،   یها های متنوعی از جمله هرآوردق  مالچ 

پلیمر، کربنات سدیم یا پتاسیم، امولسیون قیر تولید شدق     

 .]11[ اس 

ها که در ایران بیشتتتر مورد استتتفادق  مالچیکی از انوام 

از ستتال   آناستتتفادق از گیرد مالچ نفتی استت  که قرار می

شدق و تا    1123 شت  سالهای اخیر  شروم  س   هادامه دا  ا

  تشتتتکیلهای ستتتنگین نفتی مالچ نفتی از هرآوردق .]15[

س      ستگاق شدق ا صوص  که پق از ذوب با د با  وهای مخ

سایش بادی و   هدف اهزایش جتب آب، کاهش خ سارت هر

شش گیاهی     ستقرار پو شرایط خاک جه  ا روی بر  بهبود 

سه  ش های روان ما معتقداند که   یبرخ. ]13[شود  یم دقیپا

شتن  لیدل به یمالچ نفت  نبود دارا ،یسم  یهاندقیآال ندا

و  ویآرومات یهادروکربنیه و نیستتنگ عناصتتر مجاز حد

جب بهبود پوشتتتش گ    ب  مو کاهش    یاهی حفظ رطو و 

  معتقداند زین یبرخ. ]12 و 11[ گرددیم یباد شیهرستتا

  اصتتترعن  رینظ ییها یندگ یآال عل  به   ینفت بات یترک که 

  یهایژگیو بر مخرب ریتاث اعثب هادروکربنیه و نیسنگ 

س  رامونیپ س  یز طیخاک و مح به منابع آب  بیخود و آ

ند  یم یو کشتتتتاورز ینیرزمیز  نی. ا]12و  42،1[ شتتتو

به   ییزاو جهش ییخطرات ستتترطانزا  لی به دل  بات یترک

سوب م  یجوامع علم یهایاز نگران یکیعنوان   شوند یمح

جا  از .]4[ ناطق ب     ییآن نابع آب در م بان ی که م جب   یا مو

مستتتعد   یبودق و از طره ]49[ یابانیب ستتتمیحفظ اکوستت

شدن توسط    سان  و یعیطب کنندقمنبع آلودق 71آلودق    یان

حفظ   یبرا یجهان یهاینگران ن،یبنابرا ؛]43[ باشتتتندیم

نابع آب مصتتتره    ی فیک  جه یدر نت ]47[وجود دارد  یم

س  س  یامر ینفتمالچ ریآب تح  تاث  یفیک یبرر مهم   اریب

  اس . یو ضرور

بر  دیبا تاک هیعسلو  یدش  آبرهت  ینیرزمیآب ز یبررس 

  ایدر آب در Fe زانینشان داد که م  نیهلزات سنگ  یآلودگ

ستاندارد جهان  یکم ینیرزمیدر آب ز pbو    یباالتر از حد ا

  باشتتندیآلودق م Bو  Fها از نظر عناصتتر نمونه هیبود و کل

سرب، نیکل و جیوق در آب و     زانیم .]19[ سنگین  هلزات 

رستتتوب در خلیج هارس منطقه عملیاتی عستتتلویه مورد      

حاصتتتل از آن نشتتتان داد که     جیمطالعه قرار گره  و نتا    

در آب و رستتوب منطقه کم استت   نیغلظ  هلزات ستتنگ

نف  در    یچاهها   یحفار  اتی عمل راتیتاث  ی. بررستتت]45[

واقع   ینیرزمیآب ز نیهلزات سنگ  از یغلظ  برخ راتییتغ

 نیشتتتترینشتتتان داد که ب رانیا ینفت دانیم نیدر بزرگتر

به ترت   به ن  بی غلظ   ناد    کل، یمتعلق    م،یارب  م،یکبال ، وا

 و کلیکه غلظ  ن باشتتدیم ویو آرستتن وقیکروم، آهن، ج

سا   وقیج ستاندارد و غلظ   صر پا  ریباالتر از حد ا   ترنییعنا

انجام شتتدق بر تاثیر   مطالعه .]18[ باشتتد یاز حد مجاز م

  ،مالچ نفتی بر احیای پوشتتش گیاهی و کاهش گرد و غبار

مالچ نفتی موجب بهبود پوشتتتش گیاهی،      که  نشتتتان داد

یزان رس                م یش  هزا غبتتار، ا گرد و  یش رستتتوب  هزا ا

، همچنین خواص شتتودمی پالیگورستتیک  و استتمکتی  

ه ک  کند نیز دچار تغییر می را شتتتیمیایی و هیزیکی خاک   

زایش مادق آلی، اهزایش ظرهی  تبادل کاتیونی، اهزایش     ها

 دنبال دارد وبه  خاک یآهن و شور  ،نیکل، کادمیم، منگنز

شدن     احتماال در درازمدت شسته  در باه    یمواد آل باعث 

سی میزان هیدروکربن  ]9[شود  خاک می سبو  های  برر

که بیشتتترین  نشتتان داد آروماتیو موجود در تنگه هرمز 

یدروکربن  به هلورانتن و کمترین آن    میزان ه ها مربوط 

-Indeno (1,2,3آنتراسن، هلورن و   a,hمربوط به دی بنزو 

cd)pyren       یدروکربن ظ  ه به طور کلی غل های   بود و 

درصد    19حدی که کمتر از ( ERLتر از تراز موجود پایین
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 آب و د( بودق و تاثیر مخربی بر جوامع زیستتتتی در خطرن 

س  .]19 [ندارد آن در موجود دقموجودات زن   یآلودگ یبرر

در منطقه    ینفت یها ندق یاز آال یناشتتت  ینیرزمیز یها آب

  در ویآرومات باتیترک زانینشتتان داد که م یر یصتتنعت

متمرکز شتتدق استت  و منابع آب  شتتگاقیمناطق مجاور پاال

  یمصتتارف شتترب و کشتتاورز  یمنطقه برا نیموجود در ا

 یهادر آب ینفت یهاندقیآال یبررس  .]49[ س  یمناسب ن 

استت  که   نیاز ا یاراک حاک شتتگاقیمنطقه پاال ینیرزمیز

از حد مجاز شرب    شتر یب ویآرومات یهادروکربنیه زانیم

 و یکشاورز  یاما برا س  یمناسب ن  دنیآشام  یاس  و برا 

ناستتتب استتت     یاری آب نشتتت   زانیم ی. بررستتت]2[ م

از خاک آلودق به    یاچند حلقه   وی آرومات  یها دروکربنی ه

 یها دروکربنی ه ادی ز زانینشتتتتان داد م ینیرزمیآب ز

مات  به عنوان      وی آرو ما  خاک لزو جد  وی در  در   یخطر 

ش  ن  دادیرو وی نیح س  مقدار ز  س  ین   یادیو ممکن ا

باق   یمدت طوالن  یبرا ها ندق یاز آال ند    یدر خاک  .  ]7[بما

در آب، خاک و رسوب   یدروکربنیه یآلودگ یابیدر منشاء 

  یآلودگ نیشتتتترینشتتتان داد که ب جیدر جنوب تهران، نتا

و در   ینفت یهااطراف حوضتتچه زاهدق یهامربوط به نمونه

انتقال    یها لوله  وی نزد یها مربوط به نمونه   یدرجه بعد  

 یهاتوانسته به درون آب یدروکربنیه ینف  بود که آلودگ

  یآلودگ ی. بررستت]44[ و خاک منطقه نفوذ کند ینیرزمیز

سط ه  ینیرزمیو ز یسطح  یهاآب   ینفت یهادروکربنیتو

که تنها   شتتودینشتتان داد که اگرچه تصتتور م  هیجریدر ن

لودق آ هی جرین یدر منطقه دلتا   یاز منابع آب  یبخش کوچک

مدت در معرض   یاستت  اما اثرات بالقوق قرار گرهتن طوالن

س  و توجه هور  ینفت یهاروکربنیه را  یمل یقابل توجه ا

عه آلودگی هلزات ستتتنگین و     .]11[ کند یم جاب یا مطال

های آروماتیو در رستتوبات ستتطحی رودخانه   هیدروکبن

ات  های هلزمنشا آلودگی بیان کرد که سو در کرمانشاق،   قرق

ستتتو های موجود در رودخانه قرق   ستتتنگین و هیدروکربن 

شگاق      شاق ترکیبات نفتی پاالی ستان کرمان وجود های مشهر

های آروماتیو  میزان هیدروکربن .]11[ استتت در منطقه 

بخش  -حلقوی در رستتوبات ستتطحی ستتواحل ستتینگان  

ندق      که از مهمترین آالی یای خزر  های محیط   جنوب در

شند  زیستی و منابع آبی می  نیز مورد بررسی قرار گره    با

شد   در منطقه   های آروماتیوهیدروکربن که میزانو بیان 

سویی در منطقه      سط بودق و خطر  مورد مطالعه کم تا متو

 .]3[ نداشته اس 

ه  شود ک مشخص می مطالعات صورت گرهته  با توجه به 

فاوتی در مورد   ندگی و اثرات  ، آمالچ نفتی نظرات مت الی

مثب  و منفی آن وجود دارد و علیرغم اینکه حاللی  آب    

ها پایین استت  و ممکن استت  باعث در مقابل هیدروکربن

مطالعات  ، ]19[تجمع و اثرات سوء بر محیط زیس  گردد   

پاشتتتی با مواد نفتی بر میزان   اندکی در زمینه تاثیر مالچ    

یدروکربن  یو موج    هلزات ستتتنگین و ه مات ود در  های آرو

س     صورت گرهته ا صلی از این مطالعه    .منابع آب  هدف ا

  های زمانیدر بازق پاشتتی با مواد نفتیتاثیر مالچبررستتی 

سال(، میان مدت   49مختلف، شامل؛ بلند مدت )بیشتر از   

 بر میزان ستتال(، 9ستتال( و کوتاق مدت )کمتر از  49-9)

های آروماتیو بر    هلزات ستتتنگین و هیدروکربن  آالیندگی 

 باشد.آب میمنابع  کیفی 

 

 هامواد و روش .2

  منطقه مورد مطالعه .2.1
زارهای شتتتهرستتتتان  برای انجام این مطالعه از ماستتته

ستان   حمیدیه در  ستان خوز شد. در این منطقه      ا ستفادق  ا

شته مالچ    سالیان گت س ، لتا در       از  صورت گرهته ا شی  پا

پاشتتی شتتامل کوتاق مدت  این تحقیق ستته بازق زمانی مالچ

سال( و بلند مدت )بیشتر     9-49سال(، میان مدت )  9-9)

عنوان شاهد   پاشی نشدق به  سال( و یو منطقه مالچ  49از 

شان  1 شکل  در که شد  هدر نظر گرهت س ،  شدق  دادق ن  ا

ان  نش  زین خوزستان  استان  یهاآبخوان قشه ن شکل  نیا در

 9/42منطقه  نیهوا در ا یدما نیانگیم .دادق شتتدق استت 

 7/431ستتتاالنه   یبارندگ   نیانگی مو  گرادیدرجه ستتتانت 

 اس . متریلیم
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 منطقه مورد مطالعه .1 شکل

 

 قیتحق روش .2.2
به منظور بررستتی میزان آالیندگی عناصتتر ستتنگین و 

پاشتتتی شتتتدق با مواد های آب در مناطق مالچهیدروکربن

نفتی از روش ستتتون آب استتتفادق شتتد. تیمارهای مورد   

سی در این تحقیق   سی تاثیر مالچ   برر شی شامل؛ برر با  پا

  مدت،  کوتاق  مدت،  انی م ،مواد نفتی در مناطق بلند مدت   

  شدق  دقیپاش  تازق مالچ یرو از شدق  یآورجمع آب شاهد، 

ستفادق برا  . به منظور  بود شیآزما نیانجام ا یو آب مورد ا

بررستتتی تیمارهای مناطق بلند مدت، میان مدت، کوتاق          

های یکستتان  لوله پلیکا با اندازقمدت و شتتاهد، ابتدا چهار 

برش دادق شتتتد و یو طرف آنها به منظور مانداب کردن        

آب بستتته و عایق شتتد و در انتهای لوله یو شتتیر تخلیه  

در هر  الف(.-4جه  برداشتتت  آب تعبیه گردید )شتتتکل     

و مقداری  متر ماسه جای دادق شد   سانتی  29د ستون حدو 

میان مدت و   های مناطق بلند مدت،     که از عرصتتته  مالچ 

ق انتقال دادق  کوتاق مدت حمیدیه برداشتت  و به آزمایشتتگا

 9/1نحوی که ضتتتخامتی در حد به شتتتدق بود به تفکیو،

ستتتون را اشتتغال کند بر ستتطخ خاک درون متر از ستتانتی

سه  ها نیز یکی از ستون ها پخش شد،  درون ستون  روی ما

شد    شاهد )بدون مالچ( در نظر گرهته    منظور به. به عنوان 

آب به هر  تریل میو ن وی ،آب از هاستون نیا شدن مانداب

ضاهه و پق از     ست    42ستون ا  و هیتخل ونساع ، آب هر 

شکل  شد  یآورجمع س  ب(.-4)   ،هرض نیا یبه منظور برر

که   یشدق نسب  به مالچ دقیکه ممکن اس  مالچ تازق پاش

  یندگیشتتدق استت  آال دقیقبل پاشتت یهاستتال ایستتال و 

 حرارت ینفتمالچ یمقدار ،بر آب داشتتته باشتتد یشتتتریب
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بر  ستون،  ویدرون  متریسانت  9/1 ضخام   با و شد  دادق

ش    یرو  9/1 گرید یمارهایشد و مانند ت  دقیسطخ ماسه پا

 آب نفوذ مانع نظر مورد مالچ شد،به آن اضاهه  زیآب ن تریل

  برداش   ساع   42 از پق ن،یبنابرا د،یگرد خاک درون به

 .گره  صتتتورت مالچ ستتتطخ از میمستتتتق طور به آب

  ا،هلیلنده ،یاریآب آب باران، آب با همراق که ییهاندقیآال

ها   حد جات     و یصتتتنعت یوا خان   خاک  وارد مختلف کار

سته  شوند، یم س  یهایکان ع یطب و امالح رهتار به ب   یر

 و ییایمیشتت ،یکیزیمختلف ه یهاندیخاک در معرض هرآ

قال تودق رینظ یکیولوژیب  Mass)روان  ای  یهرارهت ،یا: انت

flow, Advection, Convection)،  یمولکول یدگیپخشتت  

(Molecular Diffusion)،  یکیمکان انتشار (Mechanical 

Dispersion سطح  ،(Adsorption)ذرات خاک  ی(، جتب 

 یونیدهع آن ،(Solute Uptake) اقیبرداش  امالح توسط گ  

(Anion Exclusion)، بیترستت (Precipitation)، دیتصتتع 

(Volatilization)  بیتتو تتتختتر (Degradation)  قتترار

 یبررستت قیتحق نیا هدف استت  ذکر به الزم. رندیگیم

ها   یهرآ نیا اتی جزه که  نبودق ند مه  ند یبرآ جه ینت بل  ه

که در   ق استت بود گی آبندیآال بر شتتدق ذکر یندهایهرا

  .شدق اس  یریستون اندازق گ یانتها

 
 برداشت آب از تیمارهای مورد بررسی (بهای آب، آماده سازی ستون (الف .2شکل

 

صر         شد و میزان عنا سه تکرار انجام  شات در  این آزمای

آهن ، (Cd) میکادم ،(B) بر، (As) ویآرسنسنگین شامل؛ 

(Fe) ،( کرومCr)، وقیج (Hg) ، کلین (Ni) ،( ستتربPb)  ،

-ICP)با استتتتفادق از دستتتتگاق  (Zn) یروو  (V) میواناد

MASS     بن کر هیتتدرو ، Naphtaleneهتتا شتتتتامتتل؛  ( و 

Acenaphtylene، Acenaphtene ،Felorene،  

Phenanthrene، Anthracene ،Fluorantene ،Pyrene ،

Benzo(a)ant ،Chrysene ،Bbenzo[b]Fluoranthene ،

Benzo[k]Fluoranthene ،Benzo[a]Pyrene ،

Dibenzo(a,h)Anthracene، Benzo(g,h,i)Perylene  و

Indeno(1,2,3-cd)Pyrene (دستتتگاق از استتتفادق با GC-

MASS    مراحل  گیری شتتتدند. (، در تمامی تیمارها اندازق  

  .اس  شدق دادق نشان 1 شکل در خالصه طور به کار انجام

 

 نتایج .3

 نتایج حاصل از بررسی عناصر سنگین  .3.1
ساس حد            سنگین بر ا صر  سی عنا صل از برر نتایج حا

مجاز عناصر سنگین در آب شرب و آب زیرزمینی، موسسه       

   یفیک یاستانداردها  واستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   

مورد مقایستته قرار گره  و همانطور   ]29و 15[ خاکمنابع 
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شکل   س  میزان آالیندگی این       1که در  شدق ا شان دادق  ن

ت   ز حد مجعناصر کمتر ا از آب شرب و آب زیرزمینی اس   ت

به غیر از عنصتتتر بر که مقدار آالیندگی آن در منطقه بلند        

به ترتیب            ،  %59مدت، میان مدت، کوتاق مدت و شتتتاهد 

ت   نسب  به حد مجاز اهزایش ی %145و  141%، 119% اهته  ت

سی کلیه تیمارها    س  که با توجه به برر   ودش مشخص می ا

 اک منطقه بودق  تتتتتتتتتت که این اهزایش مربوط به جنق خ

 . تداری در اهزایش آن نداشته اساثیر معنیتتتالچ تتتتو م

 

 قیتحق انجام مراحل یسازمان چارت .3شکل

 

همچنین نتایج حاصل از بررسی میزان عناصر سنگین در       

پاشتتی شتتدق و شتتاهد حاکی از این استت  که   مناطق مالچ

ب(، آهن -2شکل الف(، کادمیم )-2شکل ) میزان آرسنیو 

،  ث(-2شتتکل) ستترب ، ت(-2شتتکلپ(، کروم )-2شتتکل)

نادیم )  کل وا کل و روی ) ج(-2شتتت ناطق    چ(-2شتتت در م

داری با شتتاهد ندارند. اما پاشتتی شتتدق اختالف معنیمالچ

کل  ) میزان بر کل  ) ، جیوق ح(-2شتتت کل  -2شتتت  خ( و نی

پاشتتی شتتدق دارای اختالف  در مناطق مالچ د(-2شتتکل)

داری با منطقه شتتاهد استت  که میزان عنصتتر بر در  معنی

کمتر از منطقه شتتاهد استت  اما مناطق   منطقه بلند مدت

داری با شتتاهد ندارند. جیوق در مناطق  دیگر اختالف معنی

مدت دارای اختالف معنی        تاق  مدت و کو ند  با  بل داری 

 منطقه میان مدت و شاهد اس  و مقدار آن بیشتر اس . 
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 آهن،  زانیم (پ م،یکادم زانیم (ب ک،یآرسن زانیم (الف یمورد بررس یمارهایدر ت نیعناصر سنگ زانیم  یهانمودار .4شکل 

 .کلین زانیم (د وه،یج زانیم (خبر،  زانیم (ح ،یرو زانیم (چ م،یواناد زانیم (ج سرب، زانیم (ث کروم، زانیم (ت
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نیکل نیز در منطقه کوتاق مدت بیشتر از مناطق دیگر بودق 

س  و دارای اختالف معن  شاهد و دیگر مناطق    یا داری با 

و مقایستته تیمارهای   2استت . همچنین با بررستتی شتتکل 

پاشتتی شتتدق و دو تیمار دیگر یعنی؛  مربوط به مناطق مالچ

آوری شتتتدق از روی مالچ و آب مورد استتتتفادق،     آب جمع

مشاهدق خواهد شد که میزان آرسنیو، بر، کادمیم، کروم،    

پاشتتتی شتتتدق  مالچ جیوق، نیکل، وانادیم و روی در مناطق

داری با تیمار آب جمع آوری شتتدق از دارای اختالف معنی

روی مالچ و آب مورد استتتتفادق برای آزمایش استتت  و در  

ر  ها کمتتمام عناصر ذکر شدق به غیر از عنصر بر، مقدار آن

 و شاهد اس . پاشی شدقمناطق مالچ از

 ها نتایج حاصل از بررسی هیدروکربن. 3.2
ندازق     حاصتتتل از ا تایج  ها در   گیری میزان هیدروکربن ن

ها با حد مجاز آب      تیمارهای مورد بررستتتی و مقایستتته آن    

کند  زیرزمینی بر مبنای استانداردهای آلودگی خاک بیان می 

سی کمتر   که میزان این هیدروکربن ها در تیمارهای مورد برر

  9از حد مجاز آب زیرزمینی اس . همچنین با توجه به شکل 

سه میزان هیدروکربن  شدق و     ها در مناطق مالچو مقای شی  پا

های   شتتتاهد مشتتتخص خواهد شتتتد که میزان هیدروکربن     

Acenaphtene (الف-9شتتکل،) Anthracene (9شتتکل-،)ب  

Fluorantene (9شتتتکتتل-،)پ Pyrene ت( و  -9)شتتتکتتل

Indeno(1,2,3-cd)Pyrene (9شتتتتکتتل-)در متتنتتاطتتق   ث

داری با شتتاهد ندارند اما در  پاشتتی شتتدق اختالف معنیمالچ

ج(،  -9شتتتتکتتل ) Naphtaleneهتتای هتتیتتدروکتتربتتن  

Acenaphtylene ( 9شتتتکل- ،)چFelorene ( 9شتتتکل-  ،)ح

Phenanthrene (9شتتکل-،)خ  Benzo(a)ant (9شتتکل-،)د  

Chrysene ( 9شتتتتتکتتل- ،)ذBbenzo[b]Fluoranthene  

  ز(،-9شتتتکتتل ) Benzo[k]Fluorantheneر(، -9شتتتکتتل )

Benzo[a]Pyrene ( 9شکل- ،)ژDibenzo(a,h)Anthracene  

  ش(-9شتتتکل ) Benzo(g,h,i)Peryleneو  س(-9شتتتکل )

ا  پاشی شدق ب  داری بین یو یا چند منطقه مالچاختالف معنی

ها  شود که وجود و عدم وجود این اختالف شاهد مشاهدق می  

 مشخص شدق اس .   9در شکل 

 گیریبحث و نتیجه .4

 نیسنگ عناصر .4.1
های آب محستتوب   عناصتتر ستتنگین از جمله آالیندق 

که تجمع آن   می ند  نابع آب اثرات مخربی    شتتتو ها در م

. مقایسه میزان عناصر سنگین در     ]19و  48[همراق دارد به

  بیانگر آن اس  که مالچ 1تیمارهای مورد بررسی در شکل 

کادمیم، آهن، کروم، جیوق،      نفتی  عث اهزایش میزان  با

نیکل، سرب و روی شدق اس  و در عناصری مانند کادمیم،  

مان        گتر ز با  آهن، کروم، نیکل و روی میزان این اهزایش 

 .کاهش یاهته و به سم  منطقه شاهد پیش رهته اس 

و  1مشاهدق شکل   ، نتایج به دس  آمدق از این مطالعه 

 که اگرچه مالچ نفتی باعث گر این اس بیانبررسی تیمارها 

سنگین می  سزایی     اهزایش برخی از هلزات  شود اما تاثیر ب

مامی       ندارد و در ت ناصتتتر در آب  در اهزایش میزان این ع

صر در تیمارهای        صر بر میزان این عنا صر به غیر از عن عنا

سی کمتر از حد مج  شرب و  از آالیندگیمورد برر های آب 

نتتتایج بتتا نتتتایج مربوط بتته این  زمینی استتتت آب زیر

میزان عناصتتر ستتنگین در رستتوبات دریایی     گیریاندازق

سلویه   صر  کهمنطقه نایبند ع   بیانگر اهزایش میزان این عنا

.  ]17و  5[در نزدیکی صتتتنایع گاز و پتروشتتتیمی استتت  

در   وقیو ج کل یستتترب، ن یکه بر رو  یامطالعه   نیهمچن

هارس انجام شد و نشان    جیدر خل هیعسلو  یاتیمنطقه عمل

عناصر در آب و رسوب منطقه کم اس      نیداد که غلظ  ا

و همکاران که     یکرباستتت  مطالعه  دارد و با   یهمخوان ]45[

باعث اهزا    یها چاق  یحفار  کند یم انی ب  و کل ین شینف  

 .]18[ندارد  یهمخوان شود یباالتر از حد استاندارد م  وقیج

تیمارها شتتتامل؛   یآن در برخ زانیکه م زیدر عنصتتتر بر ن

منطقه بلند مدت، میان مدت، کوتاق مدت و شتتاهد، باالتر 

سی           س ، با برر شدق ا شان دادق  شرب ن از حد مجاز آب 

شکل)    شخص می ح( -1سایر تیمارها و با توجه به    شود م

  تینفکه باالتر بودن میزان این عنصتتتر بستتتتگی به مالچ      

ق استت  زیرا نداشتتته استت  و تح  تاثیر خاک منطقه بود

     ،آوری شدق از روی مالچ میزان عنصر بر در تیمار آب جمع 
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 ،Anthraceneزانیم نمودار (ب ،Acenaphtene زانیم نمودار (الف ،یمورد بررس یمارهایزا در تسرطان یهادروکربنیه زانیمنمودار  .5 شکل

  ،Naphtalene زانیم نمودار (ج ، Indeno(1,2,3)cd)Pyrenزانیم نمودار (ث ،Pyrene زانینمودار م(ت ،Fluorantene  زانینمودار م (پ

  ، Benzo(a)antزانیم نمودار (د  ،  Phenanthrene زانیم نمودار (خFlorene   زانیم نمودار(ح  Phenanthreneزانیم نمودار (چ

 ، B(a)Pنمودار میزان  (، ژB(k)Fنمودار میزان  (، زB(b)F زانیم نمودار (ر ، Chryseneزانیم نمودار (ذ

 Benzo(g,h,i)Perylene.نمودار میزان  (، شDibenzo(a,h)Anthraceneنمودار میزان  (س
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به درون خاک نفوذ نکردق    ،که هقط در تماس با مالچ بودق    

و تغییرات حاصل در آن هقط تح  تاثیر مالچ اس ، نشان     

دهد که میزان این عنصتتتر در این تیمار کمتر از حد      می

ق  فادق شد مجاز و نزدیو به آبی اس  که برای آزمایش است  

به طور کلی می   مالچ     استتت .  که  عث   توان گف   با نفتی 

اهزایش عناصتتتر ستتتنگین در منابع آب باالتر از حد مجاز  

 نخواهد شد.

 هادروکربنیه .4.2
کننتتدق محیط  هتتا از دیگر عوامتتل آلودقهیتتدروکربن

ها دارای خاصتتی  ستترطانزایی و هستتتند که برخی از آن

موردی که در این   13ها  زایی هستتتتند و از بین آن جهش

یه         عدم تجز یل  به دل ند  تحقیق مورد بررستتتی قرار گرهت

شاخص       شتر مطرح بودق و به عنوان  سریع، بی بیولوژیکی 

 د.  باشنآلودگی مد نظر می

ها در   گیری میزان هیدروکربن نتایج حاصتتتل از اندازق   

عث اهزایش            با مالچ نفتی  که  عه نشتتتتان داد  طال این م

، Felorene ،Phenanthreneهتتایی متتاننتتد   هیتتدروکربن   

Fluoranten ،Chrysene ،Benzo[k]Fluoranthene ،

Bbenzo[b]Fluoranthene ،Dibenzo(a,h)Anthracene 

شتتدق استت  که در برخی از  Indeno(1,2,3-cd)Pyreneو 

-Indeno(1,2,3و  Dibenzo(a,h)Anthraceneها مانند آن

cd)Pyrene      با گتش  زمان به دلیل از بین رهتن خاصی

س  مالچ مقدار آن صل      .ها کاهش یاهته ا سی نتایج حا برر

کند که اهزودن مالچ به خاک مقدار      از این مطالعه بیان می   

Benzo[a]Pyrene  وBenzo(g,h,i)Perylene   سب  به را ن

منطقه شتتاهد کاهش دادق استت  که دلیل این امر وجود   

  ها و حاللیتعداد حلقه بیشتر در ساختار این هیدروکربن  

س .   میزان نفتالن در منطقه میان  همچنین کمتر در آب ا

مدت و کوتاق مدت نسب  به شاهد کاهش یاهته اس  زیرا    

شتتکیل شتتدق استت  پق به  این هیدروکربن از دو حلقه ت

دلیل ستتتبو بودن و اهزایش درجه حرارت به دلیل وجود 

گازی            هاز  یدروکربن وارد  ناطق، این ه مالچ در این م

به همین   ماند تا وارد آب شودشود و کمتر در خاک میمی

 . تر اس دلیل میزان آن در آب کم

یدروکربن       با بررستتتی میزان ه ها در   به طور کلی 

شکل    تیمارهای مورد برر  2سی در این تحقیق با توجه به 

ای  هرستتیم که غلظ  تمامی هیدروکربنبه این نتیجه می

تر از حد مجاز    موجود در تیمارهای مورد بررستتتی پایین    

توان گف  که خطری از اس  و می  غلظ  این مواد در آب

   ی خاصتتت کند و به دلیل    های را تهدید نمی   این باب  آب  

در بدن موجودات زندق و  شتتتریمواد ب نیا ،یدوستتت یچرب

ند ی یتجمع م یآل بات یترک ها در آب کم   آن  ی و حالل اب

س    س  جینتا با هااهتهی نیا. ]18[ا  یمطالعه مربوط به برر

به آب ز   ها درورکربنی نشتتت  ه زانیم خاک آلودق   ریاز 

مواد در خاک لزوما به  نیوجود ا دهدیکه نشتان م  ینیزم

 .]7[ س  ین ینیرزمیز یهاآب یبرا یخطر جد ویعنوان 

 نگه هرمزت ینفت باتیترک یآلودگ یمربوط به بررستت جینتا

  ها کربندروی ه شیباعث اهزا   ینفت بات یکردند ترک  انی که ب 

مربوط به مطالعه   جینتاو  ]19 [شوندیباالتر از حد مجاز نم

موجود در   یحلقو ویتتآرومتتات یهتتادروکربنیتته زانیم

س      سواحل  سوبات  بودن  ترنییاز پا یحاککه  ]3[ نگانیر

س   خطریب و مجاز حدبه کمتر از  یآلودگ نیا   مطابق  ،ا

  یآلودگ یابی منشتتتاء مطالعه   به  مربوط جینتا  با  ودارد. 

در آب، خاک و رستتوب در جنوب تهران، که   یدروکربنیه

اطراف  یهامربوط به نمونه یآلودگ نیشتتتریبداد  نشتتان

هدق    چه زا عد   ینفت یها حوضتتت جه ب به   یو در در مربوط 

نه  له  وی نزد یها نمو ف  بود     یها لو قال ن   یآلودگ وانت

 و ینیرزمیز یها به درون آب  بودتوانستتتته   یدروکربنی ه

 ندارد. یهمخوان  ]44[خاک منطقه نفوذ کند 
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Abstract 

The influx of quicksand in the desert areas of Iran causes damage to various aspects of life of the 

inhabitants of these areas. Oil mulching is one of the measures that has been used for many years 

to stabilize quicksands. Because oil mulch is made up of heavy petroleum products, it can 

contaminate water resources in these areas with heavy elements and hydrocarbons by entering 

water sources. To investigate the effect of heavy elements and hydrocarbons on water resources, 

samples of oil mulch in short-term, medium-term and long-term periods from Hamidiyeh sands 

of Khuzestan province and also samples of oil mulch of Abadan refinery in laboratory conditions 

with Simulations of natural conditions and 24-hour residence time in contact with water were 

investigated. The results of this study showed that the amount of pollution of heavy metals other 

than elemental, which in the long-term, medium-term, short-term and control area increased by 

95%, 115%, 123% and 129%, respectively, than the allowable limit. Oil mulch does not have a 

significant effect on increasing the pollution of water resources in terms of heavy elements. 
Examination of oil mulch on the amount of hydrocarbons in water showed that with the exception 

of Naphtalene and Benzo (g, h, i) Perylene, which decreased in the medium and short term 

compared to the control area, the difference of other hydrocarbons compared to the control area 

increased. Been; But in general, the amount of all hydrocarbons studied in the studied treatments 

was less than their allowable limit. 

Keywords: Water pollution, Heavy elements, Flowing sands, Mulch oil, PAHs. 
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