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پذيرش92/05/18 :

چكيده
زمينه و هدف :خاک آلوده به هيدروکربن هاي نفتي ( )TPHيک تهديد اساسي براي سالمت انسان بشمار مي رود .گياهپااليي ،شامل
استفاده از گياه جهت پااليش خاک هاي آلوده ،يک روش مؤثر و مقرون به صرفه جهت کاهش آلودگي خاک است .هدف اين مطالعه
بررسي اثر گياه و مواد مغذي بر حذف  TPHاز خاک است.
روش بررسي :ابتدا با جمعآوري خاک از عمق  0-30سانتيمتري ،تيمارهايي با غلظت آلودگي  1و  2/5درصد وزني_وزني آلودگي
تهيه گرديد .سپس گلدان هاي آزمايشي به مدت شش ماه جهت تعيين ميزان  ،TPHجمعيت باکتريايي هتروترفيک ،و زيست توده
خشک گياهي مورد بررسي قرار گرفتند .آزمايش تعيين  TPHباقيمانده از طريق دستگاه  GCو آزمايش تعيين جمعيت ميکروبي به
روش شمارش بشقابي هتروتروفيک صورت گرفت .جهت تحليل داده ها و رسم نمودار به ترتيب از نرم افزار  SPSS 17و Excel
استفاده گرديد.
ت شده با گياه ( 28/42درصد) به طور معني داري ( )p< 0/05بيشتر از
يافتهها :طبق نتايج حاصله ميانگين حذف  TPHدر خاک کش 
حذف  TPHدر خاک بدون گياه ( 12/2درصد) بود .همچنين ،ميانگين درصد حذف  TPHدر خاک دريافت کننده مواد مغذي و خاک
بدون مواد مغذي به ترتيب  35/5و  17/7درصد بود.
نتيجهگيري :بطور کلي درصد باالي رس و شوري خاک مورد مطالعه در مقايسه با ديگر مطالعات صورت گرفته ،تا حدودي بر کارايي
گياه پااليي اثر منفي بر جاي گذاشت .ولی ،با توجه به درصد رس و شوري باالي خاک مورد مطالعه ،کارايي گياه پااليي نسبتًا مطلوب
بود.
واژگان کليدي :گياهپااليي ،آلروپوس ،TPH ،ريزوسفر
 -1دکتري بهداشت محيط ،استاديار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور ،اهواز
 -2دکتري بهداشت محيط ،استاديار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور ،اهواز
(-3نويسنده مسئول) :دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان
 -4دکتري بهداشت محيط ،دانشيار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور ،اهواز
 -5دکتراي فيزيولوژي واصالح گل وگياهان زينتي  ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه چمران ،اهواز
 -6دکتراي مهندسي کشاورزي-علوم خاک ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه چمران ،اهواز
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بررسي کارايي گياه پااليي در حذف هيدروکربن هاي نفتي از خاک رسي_سيلتي با
استفاده از آلروپوس ليتراليس
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متداول فيزيکو-شيميايي تصفيه خاک ارجحيت دارد ( .)7در
اين روش گياه با استفاده از مکانيسمهاي پاکسازي متنوعي
در ناحيه ريشه گياه و يا درون خود گياه نظير تثبيت گياهي
(،)Phytostabilizationاستخراجگياهي(،)Phytoextraction
تبخير گياهي ( ،)Phytovolatalizationتجزيه ريزوسفري
(،)Rhizodegradationريزوفيلتراسيون(،)Rhizofilteration
تجزيه گياهي ( Phytodegradationو کنترل هيدروليکي،
آاليندهها را از آب و خاک حذف ميکند ( 8و .)9تاکنون
مطالعاتي در زمينه گياه پااليي در نقاط مختلف دنيا صورت
گرفته است ولي وجه تمايز عمده اين مطالعه با ساير مطالعات،
نامناسب بودن شرايط خاک مورد مطالعه جهت رشد گياه و
ميکروب است که نهايتًا بر کارايي گياهپااليي اثر منفي بر جاي

مي گذارد Hutchinson .و همکاران ( )2000طي مطالعه
ن هاي
اي بر روي گياه پااليي رسوبات آغشته به هيدروکرب 
نفتي به ميزان  35 g/kg soilتوسط گياه  Tall fescueميزان
حذف  TPHدر تيمارهاي کشت شده با گياه و بدون گياه را به
ترتيب  35و  18درصد گزارش کردند ( Vouillamoz .)10و
همكاران ( )2001طي يك مطالعه گلخانهاي دريافتند كه وجود
كمپوست در خاك آلوده به تركيبات نفتي كه با گياه Ryegrass
كشت داده شده بود سبب بهبود تجزيه هيدروكربنهاي نفتي
كل ) (TPHsميشود ( .)11نتایج مطالعه Abedi – Koupai
و همکاران ( )2007در ايران در بررسی بر روي اثرات جمعيت
ميکروبي روي گيا ه پااليي خاک آلوده به ترکيبات نفتي
با استفاده از گياهان بومي Tall fescue ,Agropyron
,loliumو  Puniccellia distanceبه مدت  90روز نشان
داد که گياهان مورد مطالعه جهت گياه پااليي خاکهاي داراي
سطح آلودگي نسبتا پايين مناسب هستند(.)12
بطور کلي گياهان مختلفي وجود دارند كه ميتوانند عمل
گياه پااليي در خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي را انجام دهند
ولي نتيجه بررسيهاي انجام شده در دنيا نشان ميدهد كه
گونههاي چمني و لگومي به دليل سيستم ريشهاي -افشان
براي انجام عمل گياه پااليي خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي
مناسب هستند (13و .)14به همين دليل در اين مطالعه از گونه
چمني آلروپوس ليتراليس يا چمن شور ساحلي (Aeloropus
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مقدمه
يکي از مهمترين گروههاي آالينده هاي آلي محيطي
هيدروکربن هاي نفتي هستند ،که اغلب از طريق صنايع نفت
و گاز وارد محيطزيست ميشوند .این دسته از ترکیبات TPH
( )Total Petroleum Hydrocarbon, TPHترکيبي
از هيدروکربنهاي آليفاتيک ،آروماتيک ،هتروسيکليک و
آسفالتنها است ،که به چهار بخش تقسيم ميشود :بخش1
( 6Cتا  ،)10Cبخش 10C( 2تا  ،)16Cبخش 16C( 3تا ،)33C
و بخش 34C( 4تا  .)50Cبخش  1و  2ترکيباتي فرار و نيمه
فرار هستند در حاليکه بخش  3و  4ترکيباتي هيدروفوبيک،
مقاوم و سرطانزا هستند ( .)1هيدروکربن هاي نفتي در زمره
آالينده هاي خطرناک مقاوم هستند ،و شامل ترکيباتي بوده
که به صورت زيستي در زنجيره غذايي تجمع پيدا ميکنند و
سميت حادي دارند ،و بعضي از آنها مانند بنزن و بنزو ()a
پيرن جهشزا و سرطانزا هستند .اين ترکيبات اثرات سوئي بر
محصوالت کشاورزي ،آبهاي سطحي ،آبهاي زيرزميني و
کيفيت خاک اراضي دارند ،بنابراين ورود آنها به زنجيره غذايي
از طريق آب ،هوا و خاک آلوده به شدت سالمت انسان را
تهديد ميکنند و بايد زايدات حاصله از فعاليت هاي مربوط
به صنعت نفت ،قبل از دفع به محيط مورد تصفيه قرار گيرند
(2و.)3
روشهاي متنوعي جهت پاکسازي خاک هاي آلوده وجود دارد
که انتخاب و استفاده يک روش به عوامل متعددي از جمله قوانين
سختگيرانه موجود ،هزينه ،نوع آلودگي ،غلظت آلودگي و غيره
بستگي دارد .به طور کلي روشهاي پاکسازي خاکهاي آلوده
به سه طبقه فيزيکي (مانند استخراج بخارات آالينده از خاک)،
شيميايي (مانند شستشوي خاک) ،و زيستي (مانند گياهپااليي)
تقسيم ميشوند که گاه ممکن است ترکيبي از اين روشها بکار
گرفته شود (4و .)5گياه پااليي روشي مناسب جهت پاکسازي
محيط از آالينده است .گياه پااليي () Phytoyemediation
واژه جامعي است که از سال  1991براي استفاده از گياه جهت
کاهش ميزان ،تحرک ،و سميت آالينده از خاک ،آب زيرزميني
و يا ديگر محيطهاي آلوده استفاده شده است( .)6اين روش
يک روش نويدبخش در حذف آاليندهها از خاک است که به
دليل ارزاني و ايمني بيشتر محيط ،نسبت به ساير روشهاي

ایمان پارسه و همکاران
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 )littoralisاستفاده شده است که شرايط اشاره شده در باال
هماهنگي پرسنل شرکت نفت از يک مکان غيرآلوده جم 
ع
را دارا هست؛ بعالوه اين گياه بومي استان خوزستان است و
آوري شد ،بنابراين  TPHخاک قبل از آلوده سازي مصنوعي
مي توان با مشکالت کمتري نسبت به گونه هاي غيربومي،
اندازهگيري نشد .مشخصات خاک مورد استفاده در جدول 1
نتايج حاصل از اين مطالعه در مقياس عملي و صحرايي بکار
آورده شده است.
گرفت.
 مواد شيميايي مورد استفادهنفت خام مورد استفاده در اين مطالعه شامل نفت مخازن
مواد و روشها
آسماري (با دانسيته  860 g/Lو  APIمعادل  )32/47و نفت
ŚƷƁƹŹ ƹ ŵřƺƯ
 خاکمخازن بنگستان (با دانسيته  900 g/Lو  APIمعادل )24/15
در اين مطالع ه کاربردي مداخلهاي بررسي تغييرات TPH
حاصله از ميدان نفتي اهواز بود که با هماهنگي مسئوالن
 ħŚųباقيمانده خاک طي فرآيند گياه پااليي به مدت  6ماه تعيين
ت خيز جنوب از کارخانه نمکزدايي اهواز 2
شرکت مناطق نف 
ƿŵźĭ ƲǀǀR2A
کشت Ƙţ ƵŚƯ
محيطë šŶƯ
استونǇŚěوƶŝ ƾƿ
گرديدƵŚǀĭ Ŷƴ.
دريافتƿōźƟ ƾ
زدايي Ə ħŚų ƵŶƳŚƯƾƣŚŝ
کTPH
šřź
Ɯţ ƾſŹźŝ
ƽřƶƬųřŶƯ
ƽŵźŝŹŚĩ
گرديدƿř Źŵ .
واحد ǀǀنم
محدوده
استفاده ،از
ƶƘƫŚƐƯمورد
ابتداƲخاک
(ساخت .Ŷشرکت
اهواز ( 2واقع در حومه شهر اهواز -ناحيه صنعتي کارون) و با
مرک آلمان) نيز در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ƹ (ƱƹŹŚĩ ƾŤƘƴƇ ƶǀůŚƳ -ŻřƺƷř źƸƃ ƶƯƺů Źŵ Ɩƣřƹ) ç ŻřƺƷř ƾƿřŵŻĨưƳ Ŷůřƹ ƵŵƹŶŰƯ Żř ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯ ħŚų řŶŤŝř
توجه به عمق معمول مؤثر در فرايند گياه پااليي ،از عمق cm
 گياهسپس
گرديد.
سطح خاک
انتخابي بايد
هاي آلوده،
زاي.Ŷمحل
مشخصات ŮƐſ å-به
گياه-ƾĪƿż
ǀƟ šŚƈŴƄƯ
žĜſ
شƿŵźĭ
خاصيتŹƹōتنƽ
دليلƖưū ƹ ƶ
ǀƸţ ħŚų
èåcm ƢưƗ
Żř ƾƿ
آوريǇŚě ƵŚ
تهيهźŧوŹŵجمřźƟعǀĭ Ŷƴƿ
ŒƯ ƩƺưƘƯ
ƢưƗ 0-30
فيزيکي-شيميايي آن با استفاده از روشهاي استاندارد
توان تحمل شرايط نامناسب را داشته باشد .در اين مطالعه،
ƪƴſźě
ƾ
ĮƴƷŚưƷ
Śŝ
ƶƘƫŚƐƯ
ŵŹƺƯ
ħŚų
ƶĩ
ƶĩ
ƾƿ
ŚŬƳō
Żř
.
Ŷƃ
Ʋ
ǀǀ
Ƙţ
ƾ
موردħŚų
ŵŹřŶƳŚŤſř
ŚƷƁƹŹ
شناسيƱō ƾƿ
خاک Śǀưǀƃ
ſŚƴƃبا
مطالعه
کهƽخاک
ƵŵŚƠŤſřاز Żřآنجايي
تعيين Śŝشد.
پس از بررسي سوابق تحقيقات انجام شده در کشور و جهان،
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به تيمارهاي دريافت کننده مواد مغذي اضافه گرديد .جدول 4
ت هاي  1و 2/5
ميزان  TPHخاک آلوده به نفت خام با غلظ 
ƶŝ ƹ ŶƳŶƃ ƵŵŹƹōŹŵ
اضافه ƶƿǇ
مغذيšŹƺƇ
ƶŝ ŵřŻō
ĨưƳ
Ŷůřƹ
Żř ƵŶƃ
وزني-وزنيƽŹƹō
Ɩưū ƽŚƷħŚų
ƾĩŻŚƳي دهد.
ƽŚƷنشان م
شده را
ƽřƺƷمواد
ç ƾƿřŵŻدر  Źŵ ŻřƺƷřميزان
انکوباته
ماهه
 ƝřźƏřيک
يک دوره
پس از
درصد
 نامگذاري تيمارهادماي اتاق به ترتيب  0/86درصد وزني-وزني و  1/9درصد
ç/ê ƹ æ ƽŚƷŢƔƬƛ Śŝ ƭŚų ŢƠƳ Śŝ ƽŻŚſƵŵƺƫō ŢƸū žĜſ ŢƟŚƿ ƂƷŚĩ èmm Śţ šřŹŷ źƐƣ ƶĩƽŹƺƏ ƶŝ ŶƳŶƃ ƵŶǀŝƺĩ ƾŝƺų
در اين مطالعه نامگذاري تيمارها به شکل قراردادي +(or -).
وزني-وزني گزارش شد و اين ميزان به عنوان ميزان TPH
1عبارتند از:
گذاري
اين نام
گرفت.
X.صورت
شدN% ŢƃřŶƸŝ ƵŶĪƄƳřŵ šƺƬƿŚě ƹ ƵŚĭŹŚĭ ƲƫŚſ ƶŝ.
گرفته
 ŶƇŹŵنظر
اوليه در
Ţưƀƣ
ç ƶŝ ħŚų
řŶŤŝř
جزء ŹŚĩ
Ʋƿř 3ƽřźŝ
.ŶƳŶƃ
Ƶŵřŵ ƩŚƤŤƳř
ƾƳŻƹ
-ƾƳŻƹ
( )+که نشاندهنده افزودن ،و ( )-يعني عدم افزودن نوترينت
پس از آلودهسازي ،ميزان  3 kgخاک آلود ه شده در هر يک
که
،N% Źŵ
است ƶŝ،و-3è
نوع گياه
دهنده
žĜſنشان
 ،)Xکه
( -2ƲƸě
است،
šŹƺƇاضافه
 20قطر)
20kg
(cm
از گلدان
آزمايشيƱŻƹ
هايƶŝ ƭřŶĩ
źƷ ƽƹŚƀƯ
ƱƺŤſř
æ ŢŞƀƳ
Śŝ ƭŚų
ŢƠƳ
.Ŷƿŵźĭ
ƾĩŻŚƳ ƽŚƷƶƿǇ
ارتفاعƶŝ cm،
ƹ ƮǀƀƤţ æçå
نشاندهنده درصد آلودگي خاک است.
گرديد .سپس تيمارهايي مطابق جدول  3در سه تکرار تهيه شد
شدندŚŝ ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯ ƱƺŤſř ƹ ƭŚų ŢƠƳ ƱřżǀƯ .Ŷƃ ƶƟŚƋř ħŚų ƶŝ ƽźĜſř.
جابجاƶŝميƪĪƃ
ƹ Ŷƿŵźĭ
طورƪů
Merck
ŵŹřŶƳŚŤſř
تصادفي
 3Ţĩźƃروز به
آزمايشي هر
ƶūŹŵن هاي
و گلدا

.Ţſř ƵŶƃ ƵŵŹƹō çƩƹŶū Źŵ ƾĭŵƺƫō ƞƬŤŴƯ ŮƐſ ç ƶǀƸţ ŢƸū (ƱƺŤſř ƶŝ ƭŚų ŢƠƳ) è ƶŝ æ ŢŞƀƳ
Ƶŵƺƫō ƽŚƷŹŚưǀţ ƶǀƸţ ŢƸū ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯ ƱƺŤſř ƹ ƭŚų ŢƠƳ -ç ƩƹŶū
جدول  -2نفت خام و استون مورد استفاده جهت تهيه تيمارهاي آلوده
ƾĭŵƺƫō ƾƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ

ƱƺŤſř ƶŝ ŢƠƳ ŢŞƀƳ

(źŤǀƫ
(L))ŻŚǀƳ ŵŹƺƯ ƱƺŤſř

æ

èƶŝæ

é/ëê

ç/ê

èƶŝæ

æå/çè
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(źŤǀƫ
) ŻŚǀƳ ŵŹƺƯ ƭŚų ŢƠƳ
)(L
ƽŹŚưſō

å/ëîì

ƱŚŤƀĮƴŝ

å/ëëë

ƽŹŚưſō

æ/ìéé

ƱŚŤƀĮƴŝ

æ/ëëë
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ƱŻŚŴƯاز
(ŢƠƳبه غير
گلدا ن ƹها
 íëåاز ƹگياه
 g/Lبذر
تعداد 20
سپس
ƶƘƫŚƐƯنفت
Ʋƿřمناطق
مناطقŹŵآلوده
ميداني از
بازديدهاي
در(èç/
آلروپوسéì
ƩŵŚƘƯ API
ƶŤǀƀƳřŵ
توسطŚŝ) ƽŹŚưſō
جنوبƱŻŚŴƯ
خيز ŢƠƳ
ƪƯŚƃ
ƵŵŚƠŤſř
ŵŹƺƯ ƭŚų
ŢƠƳ
تيمارهاي شاهد) اضافه گرديد که بعد از  15روز به تعداد 10
مشاورين گياهشناسي ،خاکشناسي و محيطزيست بعمل آمد و
ƢƏŚƴƯ Ţĩźƃ
ƾĮƴƷŚưƷ
گلدان Śŝ ƶĩ
ŵƺŝ ŻřƺƷř
جوانهƾŤƠƳ
ƱřŶǀƯ Żř ƶƬƇŚů
(çé/æê ƩŵŚƘƯ
جهتAPI
ƹ îåå
g/L ƶŤǀƀƳřŵ
Śŝ) ƱŚŤƀĮƴŝ
آزمايشي
ƱǇƺŘƀƯن هاي
شدند .گلدا
کاهش داده
در هر
هيدروکربنهاي
پااليش
آلروپوس
گياه بومي
در نهايت
به مدت  6ماه در يک محيط کنترلشد ه شرايط محيطي جهت
نفتي در مقياس گلخانه اي انتخاب شد.
żǀƳ (ƱŚưƫō
Ţĩźƃو ħźƯ
ŢƄĩ Ǝ
بررسيǀŰƯ
ƹ ƱƺŤſř .Ŷƿŵźĭ ŢƟŚƿŹŵ Ï ŻřƺƷř ƾƿřŵŻĨưƳ ƶƳŚųŹŚĩ Żř śƺƴū
طرحżǀų
 ŢƠƳبررسي
همچنين
ŢųŚſآالينده،
) R2Aحذف
آلروپوس در
توان
آزمايش
تغييرات جمعيت ميکروبي خاک شاهد و خاک ريزوسفري
ع آوري شده از اطراف واحد نمک زدايي 2
خاک هاي جم 
.ŢƟźĭ Źřźƣ ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯ ƶƘƫŚƐƯ Ʋƿř Źŵ
مورد آزمايش قرار گرفتند.
اهواز در هواي آزاد به صورت اليههاي نازکي درآورده شدند
منبع نور براي گياهان ،نور طبيعي خورشيد بود که براي
خوبي کوبيده شدند به طوريکه قطر ذرات تا 3 mm
و -بهƵŚǀĭ
جلوگيري از تابش شديد نور خورشيد در تابستان از حصيرهاي
کاهش يافت؛ سپس جهت آلودهسازي با نفت خام با غلظت
دماŻřو
ƶŤƃřŵتابش
شدت
جهت کاهش
کارگاه و
وزني-وزنيŚƷبهƽسالن
درصد
هاي ƪǀ1ƫŵو 2/5
گرديدžě.
استفادهƶƘƫŚƐƯ
.ŶƃŚŝنيزƲƿř Źŵ
řŹ ŜſŚƴƯŚƳ
مناسبƎƿřźƃ
پايلوتƪưŰţ Ʊřƺţ Ŷ
ƿŚŝ ƾŝŚŴŤƳř
ƵŚǀĭ Ƶŵƺƫō
ƪŰƯ ƽřŻƂƴţ
ŢǀƇŚų
ƶŝ
رطوبت نيز با تهيه  3دستگاه کولر گازي و يک دستگاه کولر
دانشکده بهداشت انتقال داده شدند .براي اين کار ابتدا خاک به
Ǝſƺţ
śƺƴū
ż
ǀ
ų
ŢƠƳ
ƢƏŚƴƯ
0Ƶŵƺƫō ƢƏŚƴƯ Żř ƾƳřŶǀƯ ƽŚƷŶƿŵŻŚŝ ƱŚƸū ƹ ŹƺƄĩ Źŵ ƵŶƃ ƭŚŬƳř šŚƤǀƤŰţ Ƣŝřƺſ ƾſŹźŝ
آبي به ترتيب در  C5 ± 25و  55±10درصد کنترل گرديد .با
 2قسمت مساوي هر کدام به وزن  120 kgتقسيم و به صورت
توجه به کيفيت و ساختمان و بافت خاک مورد مطالعه ،آبياري
اليههاي نازکي پهن گرديد .سپس نفت خام با نسبت  1به 3
ƽŚƷƲŝźĩƹŹŶǀƷ ƂƿǇŚě ŢƸū Žƺěƹźƫō ƾƯƺŝ ƵŚǀĭ ŢƿŚƸƳ Źŵ ƹ ŶƯō ƪưƘŝ ŢƀƿŻƎǀŰƯ ƹ ƾſŚƴƃħŚų ƾſŚƴƃƵŚǀĭ ƲƿŹƹŚƄƯ
به صورت  2تا  3بار در هفته در  70درصد ظرفيت نگهداري
در استون درجه استاندارد شرکت  Merckحل گرديد و به
آب ( )FCخاک صورت گرفت .کود معدني تجاري شامل اوره
نفت خام و استون مورد
اضافهƽشد.
ǀƤƯبهŽŚخاک
اسپري
ميزان.Ŷƃ
śŚŴŤƳř
řƶƳŚŴƬĭ
شکلŹŵ ƾ
ŤƠƳ
( %46نيتروژن) ،سولفات پتاسيم ( %60پتاس) و دي سولفات
استفاده با نسبت  1به ( 3نفت خام به استون) جهت تهيه 2
ƂƿŚƯŻō
سطحŭźƏ
آمونيم ( %46فسفر %18 ،نيتروژن) پس از حل کردن در آب
آلودگي ،در جدول 2آورده شده است.
مختلف

ƵŹƹř ƪƯŚƃ ƽŹŚŬţ ƾƳŶƘƯ ŵƺĩ .ŢƟźĭ šŹƺƇ ħŚų (FC) śō ƽŹřŶƸĮƳ ŢǀƟźƓ ŶƇŹŵ ìå Źŵ ƶŤƠƷ Źŵ ŹŚŝ è Śţ ç

ƶŝ śō Źŵ Ʊŵźĩ ƪů Żř žě (ƱĥƹźŤǀƳ %æí źƠƀƟ %éë) ƮǀƳƺƯō šŚƠƫƺſƽŵ ƹ (ŽŚŤě %ëå) ƮǀſŚŤě šŚƠƫƺſ (Ʊĥƹź

ایمان پارسه و همکاران

.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ƵŶƃƶƟŚƋř ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ƱřżǀƯ é ƩƹŶū .Ŷƿŵźĭ ƶƟŚƋř ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ƵŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵ
ŚƷŹŚư
ǀţ ƪĩ
ŵřŶƘţ-3
جدول-è
ƩƹŶū
تيمارها
تعداد کل
è

+

è

-

è

+

è

-

è

è

Žƺěƹźƫō

-

ƾĭŵƺƫō ŶƇŹŵ
æ

ŶƷŚƃ
Žƺěƹźƫō

-

ç/ê

ŶƷŚƃ

 نمونهبرداري نمونهبرداري از خاکنمونه برداري با استفاده از اسپاتو ل هاي استريل در روزهاي ،0
 90و  180صورت گرفت ،و نمونهها خاک پس از يکنواخت سازي و
خشک شدن در هواي آزاد از الکهاي 2 mmعبور داده شدند و
تا زمان آناليز نهايي در دماي  4 °Cنگهداري شدند .در شروع
مطالعه و قبل از توزين خاک از هر دو بسته خاک  6نمونه (از
هربسته خاک  3نمونه) گرفته شد و در روز هاي  90و  180از هر
گلدان يک نمونه گرفته شد .نمون ه هاي خاک در اعماق نزديک
ريشه گياه ،و در تيمارهاي شاهد در اعماق معادل صورت
پذيرفت.

با  250 mLاز مخلوط هگزان و دي کلرومتان ( )50:50مورد
استخراج قرار گرفت .سپس  1 µLاز عصاره بدست آمده
بوسيله دستگاه گاز کروماتوگراف  ،Agilent 6890Nمجهز
به دتکتور يونيزاسيون شعله اي ( )FIDو ستون موئينه B-5
(طول ، 30 m :قطر ،0/32 mm:و ضخامت فيلم،)0/25 µm :
مورد اندازهگيري و تعيين ميزان قرار گرفت .جداسازي مطابق
برنامه زير صورت گرفت:

گلدان) (ƱřŶƬĭ
گرم ŚدرŹŵ ƭźĭ
ƿ gr/pot
آزمايشي) ƾ( Ƅ
ƿŚƯŻō ħŚų
اضافهƵŶƃ
مغذيƶƟŚƋř
ƽŸƜƯ
-é ƩƹŶū
 gr/potيا
 ƶŝخاک
شده به
ŵřƺƯمواد
جدول Ʊřż-4ǀƯميزان
šŻř

ƮǀſŚŤě šŚƠƫƺſ

ƭƺǀƳƺƯō šŚƠƀƟƽŵ

(ƶƘƫŚƐƯ ƕƹźƃ Źŵ) Í/ÒÏÐ

(ƶƘƫŚƐƯ ƕƹźƃ Źŵ) Í/ÓÕÏ

(ƶƘƫŚƐƯ ƕƹźƃ Źŵ) Í/ÑÎÒ
(ƵŚǀĭ ŢƄĩ Żř ŶƘŝ ŻƹŹ ÐÍ) Í/ÐÑÎ
(ƵŚǀĭ ŢƄĩ Żř ŶƘŝ ŻƹŹ ÓÍ) Í/ÐÑÎ

 تعداد باکتري هاي هتروترفيکآونǀţ ƽ
اوليهŹřŸĭ
دمايƭŚƳ -
جهت تعيين جمعيت باکتري هاي هتروترفيک خاک تيمارهاي
( ŚƷŹŚưبه مدت  )2 minبود ،و با ميزان
60 0C
مختلف از روش شمارش بشقابي هتروترفيک ( ،)HPCاستفاده
 290 0 C 7 °C/minافزايش يافت (دماي نهايي) و به
-æ :Żř ŶƴţŹŚŞƗ ƽŹřŸĭƭŚƳ Ʋƿř Ōżū è .ŢƟźĭ šŹƺƇ +(or -). X. N% ƽŵřŵŹřźƣ ƪĪƃ ƶŝ ŚƷŹŚưǀţ ƽŹřŸĭƭŚƳ ƶƘƫŚƐƯ Ʋƿř Źŵ
شد .جهت شمارش جمعيت باکتريايي هتروترفيک نمونه
مدت  5 minدر اين دما نگه داشته شد؛ نيتروژن به عنوان گاز
100ƶĩmL
کردن 1g
 ƵŶƴƷŵحل
(ƱŚƄƳکه از
سوسپانسيونƶĩخاک
()40 mL/min
 ƵŶƴƷŵو گاز
()1 mL/min
خاک-درN%
è ƹ Ţſř
ƵŚǀĭ ƕƺƳ
مورد(X ) -ç Ţſř Ţƴƿ
źţƺƳ ƱŵƹżƟř
جبراني( ƭŶƗ ƾƴƘƿ
-) ƹ ƱŵƹżƟř
حامل)ƱŚƄƳ ƶĩ (+
-5
-3
آب مقطر تهيه شده بود) ،يکسري رقت (  10تا  )10تهيه
استفاده قرار گرفت 1 µL .از عصاره در حالت  splitlessبه
در .Ţſř
ħŚų
ƾĭŵƺƫō
ŶƇŹŵ
شد و از هر رقت ميزان  1mLنمونه درون پتريديش استريل
دماي  250 0Cو دتکتور
تزريق
سيستم
 ƵŶƴƷŵشد.
ƱŚƄƳتزريق
دستگاه
ريخته شد و سپس محيط کشت آماده شده  R2Aبه آن اضافه

در دماي  300 0Cنگه داشته شدند.
 ƽŹřŵźŝƶƳƺưƳħŚų Żř ƽŹřŵźŝƶƳƺưƳ -
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ŹřźĪţ

ƽŸƜƯ ŵřƺƯ

ƵŚǀĭ

 نمونهگيري از گياهدر پايان مطالعه ( 180روز بعد از کشت گياهان) ،گياهان به
آرامي از خاک جدا شدند و پس از جداسازي ريشه از اندام
هوايي ،هر يک از اين اجرام به طور جداگانه بوسيله شير آب
مورد شستشو قرار گرفتند.
 روش هاي تحليلي و تعيين کمي -1غلظت هيدروکربن هاي نفتي کل()TPH
ن هاي نفتي کل از
براي اندازهگيري غلظت هيدروکرب 
کروماتوگراف گازي شرکت  Agilentکه مجهز به آشکارساز
 FIDبود استفاده گرديد .تعيين غلظت هيدروکربن هاي نفتي
کل بر اساس روش  UNEP/IOC/IAEAسازمان محيط زيست
آمريکا انجام شد .در اين روش جهت تعيين غلظت هيدروکربن
هاي نفتي کل خاک ،ابتدا  g10از نمونه در عصارهگير سوکسله

p 0.05ƩŵŚƘƯ ƽŹřŵŚƴƘƯ ŮƐſ .Ŷƿŵźĭ ƵŵŚƠŤſř EXCEL ŹřżƟř ƭźƳ Żř ŹřŵƺưƳ ƮſŹ ŢƸū ƹ SPSS 17 Żř ƽŹŚƯō ƪǀƬŰţ ŢƸū

İƿǇŚěƵŚǀĭİƿřŹŚĩİſŹźŝ

.منظور گرديد
نمونه در هر رقت
براي هر
.Ŷƿŵźĭتکرار
ƵŵŚƠŤſř3 Independent
Samples
Test.گرديد
يافتهها
0
35 C  روز در دماي2-3 سپس اين پتريديش ها به مدت
 و جمعيت ميکروبي اوليه در شروع مطالعهTPH  ميزان جهت شمارش کلنيهاي باکتري تشکيل شده.انکوباته شدند
وزني) و جمعيت- (بر حسب درصد وزنيTPH ميزان
 از دستگاه کلني،بر روي پتريديشها بعد از دوره انکوباسيون
ميکروبي خاک آلوده به نفت خام (بر حسب کلني در گرم
.کانتر استفاده شد
. آورده شده است5  در جدول،) در شروع مطالعهCFU/g يا
ت توده خشک گياهيŚƷزيس
ƶŤƟŚƿ تعيين اندازه گيريشده درTPH همانطورکه مشاهده ميشود ميزان
 به80 0C  در دماي،اندام ريشه و هوايي گياه به طور جداگانه
ابتداي مطالعه کمتر از ميزان غلظت آلوده سازي در شروع دوره
ƶƘƫŚƐƯ
ƕƹźƃترازوي
Źŵ ƶǀƫƹř
ƾŝƹźĪ
ŢǀƘưū
ƹ TPH
Ʊřżǀ48
Ư -h مدت
ديجيتالي
بوسيله
آنهاǀƯ وزن
 و،شدند
خشک
انکوباته است که بدليل فرارسازي بخشي از ترکيبات نفتي در
مشخص گرديد
انکوباته
ماهه
دوره يک
طولħŚų ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƹ (ƾƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ Ŝƀů .)15(
(CFU/g Śƿ ƭźĭ Źŵ ƾ.است
ƴƬĩ Ŝƀů
źŝ) ƭŚų
ŢƠƳ
ƶŝ Ƶŵƺƫō
źŝ) TPH ƱřżǀƯ
 تحليل آماري تغييرات جمعيت ميکروبي طي فرايند گياهپاالييƽřŶŤŝř Źŵ
ƵŶƃ ƽźميکروبي
ǀĭƵŻřŶƳř TPH
Ʊřżǀ1Ư ŵƺƃ
.Ţſř جهت
ƵŶƃ ƵŵŹƹō
ê ƩƹŶū
Źŵ جهت
رسم نمودار
 وSPSS
17ŹŵازƶƘƫŚƐƯ
آماريƕƹźƃ
تحليل
پايان ماهƶƘƫŚƐƯ
مختلف در
تيمارهاي
جمعيت
شکلƾƯدرƵŶƷŚƄƯ ƶĩŹƺƐƳŚưƷ
 سطح معنا داري. استفاده گرديدEXCEL از نرم افزار
. در پايان ماه ششم نشان داده شده است2 سوم و در شکل
ƵŹƹŵ ƩƺƏ Źŵ ƾŤƠƳ šŚŞǀĩźţ Żř ƾƄŴŝ ƽŻŚſŹřźƟ ƪǀƫŶŝ ƶĩ Ţſř ƶţŚŝƺĪƳř ƵŹƹŵ ƕƹźƃ Źŵ ƽŻŚſƵŵƺƫō ŢƔƬƛ ƱřżǀƯ Żř źŤưĩ
 جهت بررسي اختالف ميانگين ها در. بودp< 0/05معادل
 جمعيت،همانطورکه مشاهده مي گردد با گذشت زمان
analysis of varianceآماري.Ţſř
آزمونƶţŚŝƺĪƳř
مختلف از
تيمارهاي
ميکروبي در طي فرايند گياه پااليي به دليل ترشحات ريشه
ƶƷŚƯĨ
ƿ
Independent Samples Test  و همچنين،(ANOVA)
ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƲǀĮƳŚǀƯ ƶŤƟźĭ šŹƺƇ ƽŹŚƯō żǀƫŚƳō ƢŞƏ ƲǀƴĤưƷ .ŵƺŝ ƵŚǀĭ ƱƹŶŝ ƽŚƷŹŚưǀţ Żř źŤƄǀŝ ƽŹřŵƾƴƘƯ ŹƺƐŝ ƵŚǀĭ Śŝ .استفاده گرديد
Ʊřżǀميانگين
Ư ƲǀĮƳŚ-5
ǀƯ -جدول
ê ƩƹŶū
ƶƘƫŚƐƯ
ǀƫƹř ƾميکروبي
ŝƹźĪǀƯ جمعيت
ŢǀƘưūوƹTPH
TPHميزان
مطالعهƕƹźƃ
شروعŹŵدرƶاوليه

Żř źŤƄǀŝ ƽŹřŵƾƴƘƯ ŹƺƐŝ ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ƵŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵ ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ (p=0.002) ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě ƹ (p=0.01) ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ

ĨǀƟźţƹźŤƷمیکروبی
ƾŝƹźĪǀجمعیت
Ư ŢǀƘưū
ƾĭŵƺƫō ƾƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ
هتروتروفیک
 لگاریتمŹŵ ƾƘƣřƹ ƾĭŵƺƫō ƾƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ
ƽŚƷŹŚưǀţ ƶŝ ƍƺŝźƯ ŜǀţźŤŝ ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƲƿźŤưĩ ƹ ƲƿźŤƄǀŝ .ŵƺŝ ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ŢƟŚƿŹŵ ƱƹŶŝ ƽŚƷŹŚưǀţ
ƾƗƺƴƈƯ
(CFU/g)
ƶƘƫŚƐƯ ƕƹźƃ
ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ .ŵƺŝ CFU/g
Ŝƀů
źŝ
ë
/
æëç
ƹ
ì
/
æëé
ƩŵŚƘ
Ư
Ŝ
ǀ
ţźţ
ƶ
ŝ
ƶĩ
ŵƺŝ
-.
Blank.
1.9%
ƹ
+.
Aeloropus.
0.86%
è/êæ
å/íë
æ
è/éæƹ +. Aeloropus. 0.86% ƽŚƷŹŚưǀţ æƶŝ/îƍƺŝźƯ ŜǀţźŤŝ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƲƿźŤưĩç/ƹê ƲƿźŤƄǀŝ żǀƳ ƮƄƃ
ŵƺŝ -. Blank. 1.9%

.ŵƺŝ CFU/g Ŝƀů źŝ ë/èæè ƹ í/æíç ƩŵŚƘƯ Ŝǀţźţ ƶŝ ƶĩ
میانگین لگاریتم جمعیت

ƾƿǇŚěƵŚǀĭ ŶƴƿřźƟ ƾƏ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū šřźǀǀƜţ -

.Ţſř ƵŶƃ Ƶŵřŵ ƱŚƄƳ ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ Ï ƪĪƃ Źŵ ƹ ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ ƞƬŤŴƯ ƽŚƷŹŚưǀţ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū Î ƪĪƃ Źŵ
ŹŚĭŻŚſ ƹ ƶƄƿŹ šŚŰƃźţ ƪǀƫŵ ƶŝ ƾƿǇŚěƵŚǀĭ ŶƴƿřźƟ ƾƏ Źŵ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƱŚƯŻ ŢƃŸĭ Śŝ ŵŵźĭƾƯ ƵŶƷŚƄƯ ƶĩŹƺƐƳŚưƷ
(CFU/g)میکروبی
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ƲǀƴĤưƷ ƹ analysis of variance (ANOVA)ƽŹŚƯō ƱƺƯŻō Żř ƞƬŤŴƯ ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ ŚƷƲǀĮƳŚǀƯ ƝǈŤųř ƾſŹźŝ ŢƸū .ŵƺŝ

ƶƿżŬţ ƮƀǀƳŚĪƯ ŵƺŞƸŝ ƪǀƫŵ ƶŝ ŶƃŚŝ źŤƄǀŝ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƶģ źƷ .ŵƺƃƾƯ źŤƄǀŝ Ƶŵƺƫō ƎǀŰƯ Śŝ ŚƷśƹźĪǀƯ ƱŶƃ
One-) ƶŤƟźĭ šŹƺƇ ƽŹŚƯō żǀƫŚƳō ƢŞƏ .ŵźǀĭ šŹƺƇ ƽźţźŧŒƯ ŹƺƏ ƶŝ ŶƳřƺţƾƯ ƵŶƴƿǇō ƝŸů ƹ ƾƿǇŚěŚǀĭ ƪưƗ ƽźƠſƹżƿŹ

ƵŶƃŢƄĩ ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ (p=0) ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě ƹ (p=0.011) ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū ƲǀĮƳŚǀƯ ( way ANOVA
. انحراف از استاندارد را نشان ميدهدError bar ٭
.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ŵŹřŶƳŚŤſř Żř ƝřźŰƳř Error bar ƭƺſ ƵŚƯ Źŵ ƞƬŤŴƯ ƽŚƷŹŚưǀţ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū -æ ƪĪƃ

 جمعيت ميکروبي تيمارهاي مختلف در ماه سوم-1 شکل
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میانگین لگاریتم جمعیت
میکروبی)(CFU/g

 Errorدر ماه
 barمختلف
تيمارهاي
ƽŚƷŹŚưجمعيت
شکل -2
ششم.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ŵŹřŶƳŚŤſř
Żř ƝřźŰƳř
ميکروبي ƮƄƃ
ƵŚƯ Źŵ ƞƬŤŴƯ
ǀţ ƾŝƹźĪǀƯ ŢǀƘưū -ç ƪĪƃ

 ميزان حذف  TPHطي فرايند گياهپااليي ƾƿǇŚěƵŚǀĭ ŶƴƿřźƟ ƾƏ TPH ƝŸů ƱřżǀƯب ها با محيط آلوده ،بيشتر مي شود.
و سازگار شدن ميکرو 
ميزان  TPHباقيمانده خاک در ناحيه ريشه و همچنين در
ƽźǀĭƵŻřŶƳř ƶƘƫŚƐƯ ƕƹźƃ Źŵ ƶĪƴƿř źŝƵƹǈƗ ƵŚǀĭ ƱƹŶŝ ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ ƲǀƴĤưƷ ƹ ƶƄƿŹ ƶǀůŚƳ Źŵ ħŚų ƵŶƳŚưǀƣŚŝ TPH ƱřżǀƯ
هر چه جمعيت ميکروبي بيشتر باشد ،به دليل بهبود مکانيسم
تيمارهاي بدون گياه عالوه بر اينکه در شروع مطالعه اندازه
ŶƇŹŵ šŹƺƈŝ
گيريƿŚŤƳ ƹ Ŷƃ
ƽźǀĭƵŻřŶƳř żǀƳ ƮƄƃ
آاليندهƭƺſ
حذف ƽŚƷƵŚƯ
پاالييǇŚěوŹŵ ƹ ƾƿ
هƵŚǀĭ Ŷƴƿ
řźƟ
ريزوسفريƏ Źŵ Ŷ،
ƿŵźĭ
TPH ƝŸů
مي ƹتواند
عملƾگيا
تجزيه
ƹ ƶŞſŚŰƯماههاي سوم و
پااليي و در
فرايند گياه
گرديدŪ،در طي
به طور مؤثرتري صورت گيرد .طبق آناليز آماري صورت گرفته
درصد حذف TPH
بصورت
é ƪĪƃنتايج
گيريŹŵشد و
.Ţſř ƵŶƃ
Ƶŵřŵ ƱŚƄƳ
اندازه ƮƄƃ
ششمŹŵنيزƵŚƯ ƱŚƿŚě
ƹ è ƪĪƃ Źŵ ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƱřżǀƯ .Ŷƿŵźĭ ƁŹřżĭ
( ،) One-way ANOVAميانگين جمعيت ميکروبي در پايان
محاسبه و گزارش گرديد .ميزان درصد حذف  TPHدر پايان
ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ (Independent Samples Test) ƶŤƟźĭ šŹƺƇ ƽŹŚƯō żǀƫŚƳō ƢŞƏ
ماه سوم ( )p= 0/011و پايان ماه ششم ( )p=0در تيمارهاي
ماه سوم در شکل  3و در پايان ماه ششم در شکل  4نشان داده
بيشتر از
داري
ي
معن ƿ
ت شده با) گياه
کش 
(Independent
گرفته.ŵƺŝ ƵŚ
صورتǀĭ ƱƹŶŝ
آماريƽŚƷŹŚưǀ
آناليزţ Żř źŤƄ
طبقǀŝ ƽŹřŵ
استƾƴƘƯ.
شدهŹƺƐŝ ƵŚ
بدونǀĭ Śŝ ƵŶƃŢƄĩ
تيمارهايƽŚƷŹŚư
ǀţ Źŵ (p=0.002
) ƮƄƃ
ƵŚƯ ƱŚ
بطور Śě ƹ
(p=0.009
گياه بود .همچنين طبق آناليز آماري صورت گرفته ميانگين جمعيت
 ،)Samples Testميانگين درصد حذف  TPHدر پايان ماه
ƵŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵ ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ (p=0.034) ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě ƹ (p=0.006) ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ ƲǀƴĤưƷ
ميکروبي در پايان ماه سوم ( )p= 0/01و پايان ماه ششم (0/002
سوم ( )p= 0/009و پايان ماه ششم ( )p= 0/002در تيمارهاي
بيشتر ŹŵازƱŚƿŚě
داريTPH
معنيƝŸů
بطور ƱřżǀƯ
گياهƲƿźŤưĩ
źŤƄباƹ Ʋƿ
کشƽتǀŝ .ŵƺŝ
بيشترŸƜƯ ŵřƺƯ ŢƟŚ
ƿŹŵ ƱƹŶŝ
Żř źŤƄ
ǀŝ ƽŹřŵ
کنندهƾƴƘƯ
تŹƺƐŝ
ŸƜƯ ŵřƺƯ
ƽŚƷŹŚưداري
ي
بطورǀţمعن 
مغذي
مواد
درياف ƽ
= )pدر تيمارهاي
تيمارهاي بدون
شده
از تيمارهاي بدون دريافت مواد مغذي بود .بيشترين و کمترين
 TPHدر پايان ماه
گياه بود .همچنين ميانگين درصد حذف
ì/è ƹ æî/îè ƩŵŚƘƯ Ŝǀţźţ ƶŝ ƶĩ ŵƺŝ -. Blank. 1.9% ƹ +. Aeloropus. 0.86% ƽŚƷŹŚưǀţ ƶŝ ƍƺŝźƯ Ŝǀţźţ ƶŝ ƭƺſ ƵŚƯ
جمعيت ميکروبي در پايان ماه سوم بترتيب مربوط به تيمارهاي
سوم ( )p= 0/006و پايان ماه ششم ( )p= 0/034در تيمارهاي
+. Aeloropus. 0.86% ƽŚƷŹŚưǀţ ƶŝ ƍƺŝźƯ ŜǀţźŤŝ TPH ƝŸů ƱřżǀƯ ƲƿźŤưĩ ƹ ƲƿźŤƄǀŝ żǀƳ ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ .ŵƺŝ ŶƇŹŵ
 + Aeloropus. %0/86و  Blank %1/9بود که به ترتيب
دريافت کننده مواد مغذي بطور معني داري بيشتر از تيمارهاي
پايانíماه
 ƩŵŚƘƯدر
 logبود.
 6/162بر
 .ŵƺŝ ŶƇŹŵبدون دريافت مواد مغذي بود .بيشترين و کمترين ميزان حذف
/ê ƹ èì
ŜǀţźţCFU/g
حسبƶŝ ƶĩ ŵƺŝ
-. Blank.
معادل ƹ 7/164و 1.9%
ششم نيز بيشترين و کمترين جمعيت ميکروبي بترتيب مربوط به
 TPHدر پايان ماه سوم به ترتيب مربوط به تيمارهاي +.
تيمارهاي  %0/+. Aeloropus. 86و  %1/9 -. Blank.بود که
 %0/86 Aeloropus.و  %1/9 -. Blank.بود که به ترتيب
به ترتيب معادل  8/182و  6/313بر حسب  log CFU/gبود.
معادل  19/93و  7/3درصد بود .در پايان ماه ششم نيز بيشترين
و کمترين ميزان حذف  TPHبه ترتيب مربوط به تيمارهاي +.
 %Aeloropus. 0.86و  %1/9 -. Blank.بود که به ترتيب
معادل  37و  8/5درصد بود.
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٭  Error barانحراف از استاندارد را نشان ميدهد.
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İƿǇŚěƵŚǀĭİƿřŹŚĩİſŹźŝ

.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ŵŹřŶƳŚŤſř Żř ƝřźŰƳř Error bar ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ -è ƪĪƃ
. انحراف از استاندارد را نشان ميدهدError bar ٭
.
ŶƷŵ
ƾ
Ư
ƱŚƄƳ
řŹ
ŵŹřŶƳŚŤſř
Żř
ƝřźŰƳř
Error bar ƭƺſ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ -è ƪĪƃ
. انحراف از استاندارد را نشان ميدهدError bar  در پايان ماه سومTPH  ميانگين درصد حذف-3 شکل

. انحراف از استاندارد را نشان ميدهدError bar ٭

. انحراف از استاندارد را نشان ميدهدError bar  در پايان ماه ششمTPH  ميانگين درصد حذف-4 شکل
.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ŵŹřŶƳŚŤſř Żř ƝřźŰƳř Error bar ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ -é ƪĪƃ
.ŶƷŵƾƯ ƱŚƄƳ řŹ ŵŹřŶƳŚŤſř Żř ƝřźŰƳř Error bar ƮƄƃ ƵŚƯ ƱŚƿŚě Źŵ TPH ƝŸů ŶƇŹŵ ƲǀĮƳŚǀƯ -é ƪĪƃ

 درصد0/86 در پايان مطالعه در تيمارهاي آلوده به غلظت
 زيستتوده خشگ گياهيÍ/ÐÐÏg/pot Ŝǀţźţ ƶŝ ƶĩ ŵƺŝ ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ƵŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵ ƹ ƾƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ Í/ÕÓ ŢƔƬƛ ƶŝ Ƶŵƺƫō ƽŚƷŹŚưǀţ Źŵ ƶƘƫŚƐƯ
وزني و دريافت کننده مواد مغذي بود که به ترتيب-وزني
هاي مؤثر گياه پااليي در
ازŢƀ
يکي
ƾƷŚǀم
ĭ مکانيس
ĬƄų Ƶŵƺţ
ƿŻ -با توجه به اينکه
ƾƷŚ
Ţƀاستخراج
- g/pot
ت توده
 ƵŶƃ
زيسƵŵŹƹō
ميانگين
.بودŹŵ 0/075
g/pot
0/332 ƵŚg/pot
زيست
آاليندهƹ حذف
ƩƹŶū
ƶƘƫŚƐƯ ƱŚ
ƿŚě Źŵ وŽƺěƹźƫō
ǀĭ ƶƄƿŹ ƹ ƾƿřƺƷگياهƭřŶƳřتوده
ĨƄų
Ƶŵƺţجرم
Ţƀ
ƿ،است
ŻǀĭƲĬƄų
ǀĮƳŚگياهي
ǀƯƵŵƺţ
.ŵƺŝ
ÍƿŻ/ÍÔÒ
ŶƳřƺţƾƯ ƵŚǀĭگياه
ƵŵƺţŢƀ
ƿŻ ƭźū
Ţſř ƾاندام
ƷŚǀĭ ũřźŴŤſř
Źŵ ƾƿǇŚěاين
ƵŚǀĭدر
źŧŒƯ.گردد
ƽŚƷƮƀواقع
ǀƳŚĪƯ مؤثر
Żř ƾĪپااليي
ƿ ƶĪƴƿř ƶŝگياه
ƶūƺţکارايي
Śŝ
آلروپوس در پايان مطالعه در
ريشه
هوايي و
خشکƵŶƴƿǇō ƝŸůمطالعه
ميتواند در
ŶƳřƺţƾƯ ƵŚǀĭ ƵŵƺţŢƀƿŻ ƭźū Ţſř ƾƷŚǀĭ ũřźŴŤſř ƵŶƴƿǇō ƝŸů Źŵ ƾƿǇŚěƵŚǀĭ źŧŒƯ ƽŚƷƮƀǀƳŚĪƯ Żř ƾĪƿ ƶĪƴƿř ƶŝ ƶūƺţ Śŝ
.Ţſř
شدهĨƄų
آوردهƵŵƺţجدول
گياهǀŝ ƶƘƫŚƐƯ
 ريشهƲوƿř هوايي
خشک
تřŹŚĩزيسŹŵ بيشترين ميانگين
ƱŚƿŚě Źŵ ƵŚǀĭ ƶƄƿŹ ƹ .است
ƾƿřƺƷ ƭřŶƳř
ŢƀƿŻ ƲǀĮƳŚǀƯ ƲƿźŤƄ
Źŵ .ŵŵźĭاندام
Ɩƣřƹ źŧŒƯ
ƾƿǇŚěتوده
ƵŚǀĭ ƾƿ
ƱŚƿŚě Źŵ ƵŚǀĭ ƶƄƿŹ ƹ ƾƿřƺƷ ƭřŶƳř ĨƄų ƵŵƺţŢƀƿŻ ƲǀĮƳŚǀƯ ƲƿźŤƄǀŝ ƶƘƫŚƐƯ Ʋƿř Źŵ .ŵŵźĭ Ɩƣřƹ źŧŒƯ ƾƿǇŚěƵŚǀĭ ƾƿřŹŚĩ Źŵ

(gr/pot) Žƺěƹźƫō ƵŚǀĭ ƶƄƿŹ ƹ ƾƿřƺƷ ƭřŶƳř ĨƄų ƵŵƺţŢƀƿŻ ƲǀĮƳŚǀƯ -Ó ƩƹŶū
)g/pot(  ميانگين زيستتوده خشک اندام هوايي و ريشه گياه آلروپوس-6 جدول

ƽřƶƄƿŹ ƭřŶƳř ƭźū

ƾƿřƺƷ ƭřŶƳř ƭźū

ƽŸƜƯ ŵřƺƯ ŢƟŚƿŹŵ

Í/ÍÔÒ

Í/ÐÐÐ

+

Í/ÍÑÖ

Í/ÍÔÒ

-

Í/ÍÓÑ

Í/ÏÒ

+

Í/ÍÐÏ

Í/ÍÓÑ

-

80

ƾوزنی_وزنی
ƳŻƹ-ƾƳŻƹ ŶƇŹŵ ƱřżǀƯ
ƾĭŵƺƫō
Í/ÕÓ
Î/Ö
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بحث
نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که ميانگين حذف  TPHو
ت شده با گياه به
همچنين جمعيت ميکروبي در تيمارهاي کش 
طور معني داري بيشتر از تيمارهاي بدون کشت گياه است؛ اين
امر بدليل آن است که ريشه گياهان با ترشح ترکيبات آلي مانند
گلوکز ،آنزيم ،و کربوهيدارت هاي پيچيده ،منبعي مناسب از
کربن و انرژي را براي ميکروارگانيسمهاي ناحيه ريشه فراهم
ي يابد (.)16
ن طريق تجزيه ترکيبات نفتي بهبود م 
ميسازد و بدي 
همچنين در ناحيه ريشه به دليل بهبود انتقال اکسيژن و در نتيجه
تحريک جمعيت ميکروبي در قسمت ريزوسفر ،آالينده کمتري
قابل اندازهگيري است ( .)17کمترين ميزان حذف  TPHدر
پايان مطالعه مربوط به تيمار شاهد آلوده شده به غلظت 1/9
درصد بود ،که دليل اين امر را مي توان به نبودن ريزوسفر
گياهي جهت پااليش آلودگي و همچنين اثر سمي غلظت باالي
آلودگي (در مقايسه با تيمار شاهد آلوده به  0/86درصد) مرتبط
دانست .از طرفي طبق نتايج حاصله ،بيشترين ميزان حذف
 TPHدر تيمارهاي با غلظت آلودگي  0/86درصد ،کشتشده با
ت کننده مواد مغذي مشاهده گرديد ( 37درصد)؛
گياه و درياف 
دليل اين امر را مي توان به بيشتر بودن جرم زيست توده و
همچنين جمعيت ميکروبي (که هر دو عامل سبب بهبود کارايي
گياه پااليي ميشوند) در اين تيمارها ربط داد (17و.)18
مطالعات زيادي در زمينه گياه پااليي در سطح دنيا صورت
گرفته است .در مطالعه  valeriaو همکاران ( )2013بر روي
گياه پااليي خاک آلوده به پیرن با استفاده از  3گونه گياهي
مختلف (Medicago sativa, Brassica napus,
 )Lolium perenneمشخص شد متوسط ميزان حذف پيرن
در خاک کشت شده با گياهان  30درصد درحاليکه در خاک
شاهد (بدون گياه) فقط  18درصد بود (Kechavarzi .)17
و همكاران ( )2007در مطالعهاي با كاربرد گياه Perennial
) Lolium perenne ryegrass( L. Pereneدر خاك
آلوده به گازوئيل به ميزان  25 mg/kgحاوي  72درصد شن،
 16درصد سيلت و  12درصد رس و با كاربرد مواد مغذي
حذف  TPHرا در محدوده  81-84درصد گزارش نمودند
( Khan .)19و همکاران ( )2009طي مطالعه اي بر روي
گيا ه پااليي خاک آلوده به پيرن که داراي  42/5درصد شن ،و

 11درصد رس بود ،دريافتند که پس از  18هفته ،کاهش پيرن
در تيمارهاي کشت شده با گياه  Lulium multiforumو
تيمارهاي بدون گياه به ترتيب  59-68درصد و  13-19درصد
بود (.)20
اکثر مطالعات گياه پااليي در خاک مناسب جهت رشد گياه
صورت گرفته است .خاك مورد استفاده در اين مطالعه از نوع
رسي لومي بوده و داراي شوري زيادي برابر  14/5 dS/mبود
که عليرغم مقاومت اين گونه گياهي به شوري ،باعث ايجاد
محدوديتهاي شديد در رشد گياهان شده است .طي بررسي
متوني که در زمينه گياه پااليي صورت گرفت ،در هيچكدام
از مطالعات گزارش شده در سطح دنيا در زمينه گياه پااليي
خاكهاي آلوده ،خاكي با اين درجه شوري گزارش نشده است
لذا اين ويژگي باعث شده است كه كارايي و راندمان حذف
آالينده در اين مطالعه در مقايسه با برخي موارد پائينتر باشد.
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نتيجهگيري
هرچند درصد حذف آالينده توسط گياه در مقايسه باساير
مطالعات انجام شده در اين زمينه ،نسبتًا پايين بود ولي به
طور کلي با توجه به درصد رس و شوري نسبتًا باال ،ميتوان
درصد حذف آالينده توسط گياه را نسبتًا مطلوب ارزيابي کرد.
همچنين با توجه به سنگيني بافت و شوري باالي خاک مورد
مطالعه ،مي توان پيشنهاد کرد که از طريق افزودن باگاس و يا
کمپوست شرايط رشد گياه و در نتيجه ميکروب ها را در خاک
آلوده فراهم ساخت تا از اين طريق بازدهي گياه پااليي بهبود
يابد.
تشکر و قدرداني
اين مقاله حاصل بخشي از پاياننامه با عنوان «بررسي کارايي
روش گياه پااليي ( )phytoremediationدر مقياس
ک هاي آلوده به نفت خام» در
گلخانهاي براي حذف  TPHاز خا 
مقطع كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط در سال 1390
و شماره ثبت /105ک.ب.م است كه با حمايت شرکت مناطق
نفت خيز جنوب ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،
درماني جندي شاپور اهواز ،مرکز تحقيقات کشاورزي استان
خوزستان اجرا شده است.

دوره هفتم ،شماره اول  ،بهار 1393

82

ایمان پارسه و همکاران

soils. Water, Air, and Soil Pollution. 1997;95(1-4):16578.
16. Shim H, Chauhan S, Ryoo D, Bowers K, Thomas
SM, Burken JG, et al. Rhizosphere competitiveness
of trichloroethylene-degrading, poplar-colonizing
recombinant bacteria. Applied and Environmental
Microbiology. 2000;66(11):4673-78.
17. D’Orazio V, Ghanem A, Senesi N. Phytoremediation
of pyrene contaminated soils by different plant species.
CLEAN–Soil, Air, Water. 2013;41(4):377-82.
18. Dushenkov S, Kapulnik Y, Blaylock M, Sorochisky
B, Raskin I, Ensley B. Phytoremediation: A novel
approach to an old problem. Studies in Environmental
Science. 1997;66:563-72.
19. Kechavarzi C, Pettersson K, Leeds-Harrison P,
Ritchie L, Ledin S. Root establishment of perennial
ryegrass (L. perenne) in diesel contaminated subsurface
soil layers. Environmental pollution. 2007;145(1):6874.
20. Khan S, Hesham AE-L, Qing G, Shuang L, He
J. Biodegradation of pyrene and catabolic genes in
contaminated soils cultivated with Lolium multiflorum
L. Journal of Soils and Sediments. 2009;9(5):482-91.

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 7:24 IRST on Tuesday December 11th 2018

:منابع

1. Langbehn A, Steinhart H. Biodegradation studies of
hydrocarbons in soils by analyzing metabolites formed.
Chemosphere. 1995;30(5):855-68.
2. Wang J, Xu HK, Guo SH. isolation and characteristics
of a microbial consortium for effectively degrading
phenanthrene. Petroleum Science Journal. 2007;4(3):6875.
3. Joner EJ, Hirmann D, Szolar OH, Todorovic D, Leyval
C, Loibner AP. Priming effects on PAH degradation
and ecotoxicity during a phytoremediation experiment.
Environmental Pollution. 2004;128(3):429-35.
4. Nathanail CP, Bardos RP. Reclamation of
Contaminated Land. UK: John Wiley & Sons; 2004.
5. Sharma H, Reedy K. Geoenvironmental Engineering.
3th ed. Canada: John Wiley & Sons; 2004.
6. Etim EE. Phytoremediation and its mechanisms:
A review. International Journal of Environment and
Bioenergy. 2012;2(3):120-36.
7. Ali T, Mahmood S, Khan MY, Aslam A, Hussain
MB, Asghar HN, et al. Phytoremediation of cadmium
contaminated soil by auxin assisted bacterial
inoculation. Asian Journal of Agriculture and Biology.
2013;1(2):79-84.
8. Cherian S, Oliveira MM. Transgenic plants
in phytoremediation: recent advances and new
possibilities. Environmental Science & Technology.
2005;39(24):9377-90.
9. Ma X, Burken J. Modeling of TCE diffusion to the
atmosphere and distribution in plant stems. Environmental
Science & Technology. 2004;38(17):4580-86.
10. Hutchinson SL, Schwab A, Banks M.
Phytoremediation of aged petroleum sludge: effect
of irrigation techniques and scheduling. Journal of
Environmental Quality. 2000;30(5):1516-22.
11. Vouillamoz J, Milke M. Effect of compost in
phytoremediation of diesel-contaminated soils. Water
Science & Technology. 2001;43(2):291-95.
12. Abedi-Koupai J, Ezzatian R, Vossoughi-Shavari
M, Yaghmaei S, Borghei M. The effects of microbial
population on phytoremediation of petroleum
contaminated soils using tall fescue. International
Journal of Agriculture and Biology. 2007;9:242-46.
13. Kaimi E, Mukaidani T, Tamaki M. Screening of
twelve plant species for phytoremediation of petroleum
hydrocarbon-contaminated soil. Plant production
science. 2007;10(2):211-18.
14. Anderson TA, Guthrie EA, Walton BT.
Bioremediation in the rhizosphere. Environmental
Science & Technology. 1993;27(13):2630-36.
15. Nichols T, Wolf D, Rogers H, Beyrouty C, Reynolds
C. Rhizosphere microbial populations in contaminated

1393  بهار،  شماره اول،دوره هفتم

83

Iran. J. Health & Environ., 2014, Vol.7 , No.1

Assessment of Phytoremediation Efficiency on reducing oil
hydrocarbons from clay-silt soil using Aeluropus littaralis
Seyed Nadali Alavi Bakhtiarvand, 2Mahdi Ahmadimoghadam,3*Iman Parseh, 4Nemaollah Jafarzadeh, 5 Mehrangiz Chehrazi, 6 Mostafa Chorom

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 7:24 IRST on Tuesday December 11th 2018

1

Department of Environmental Health, Faculty of Health, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
Department of Environmental Health, Faculty of Health, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3
Department of Environmental Health, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4
Department of Environmental Health, Faculty of Health, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
6
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
1

2

13 May 2013

9 Agust 2013

ABSTRACT
Background and Objectives: Soil polluted with total petroleum hydrocarbon (TPHs) is a great
threat to human health. Phytoremediation, the use of vegetation for treatment of contaminated soils,
is an attractive and cost-effective alternative to reduce pollutant from soil. This paper evaluates the
effects of the plant and nutrients on the removal of TPHs from soil.
Material and methods: Soils were collected at depth of 0-30 cm, and then polluted with 1 and
2.5 % w/w of crude oil. After preparing the experimental pots, Rhizosphere microbial number,
plant biomass, and residual TPHs were determined. TPHs and heterotrophic bacterial number were
measured by GC and HPC method respectively. Data were analyzed using the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS 17 for Windows) software and Excel.
Results: It was found that the average percent of TPH removal in planted soil (28.42%) was higher
than that in unplanted soil (12.2%) (p<0.05). Moreover, the average percent of TPH removal in
treatments received nutrient and free nutrient treatments was 35.5and 17.7% respectively.
Conclusion: Generally compared with the other studies, high clay and salinity of the experimental
soil had a negative effect on phytoremediation efficiency. Finally, regarding to the high clay and
salinity of the experimental soil, the phytoremediation efficiency was relatively desirable.
Key words: Phytoremediation, Aeloropus, Rhizosphere, TPH
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