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  يدهچك

آلودگي خاك ها به هيدروكربن هاي نفتي، يكي از مهم ترين مشكالت زيست محيطي در برخي از نقاط كشور به ويژه اطراف پااليشگاه 
از آنجا كه حضور اين آالينده ها در خاك خطر انتقال به منابع آب و ايجاد سميت و . هاي نفت نظير پااليشگاه نفت تهران مي باشد

در اين راستا فرآيند تحريك . و ساير موجودات زنده را به دنبال دارد، لذا بايد به نحوي از محيط زيست حذف گردندبيماري براي انسان 
هاي خاك مورد توجه قرار گرفته گياهي به عنوان يك روش مؤثر و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادي در پااليش اين دسته از آالينده

 با خاك غير آلوده 1:3 و1:1يي يك خاك آلوده به هيدروكربن هاي نفتي كه با نسبت هاي وزني در اين پژوهش قابليت گياه پاال. است
 گياه مختلف 7توسط چهار گياه اگروپايرون، تال فسكيو، آفتابگردان و گلرنگ، كه از بين ) 2C و 1Cبه ترتيب تيمارهاي (اختالط شده بود 

هاي نفتي نتايج نشان داد كه وجود هيدروكربن. بودند، مورد بررسي قرار گرفتدر مطالعات اوليه جوانه زني و رشد انتخاب گرديده 
)TPHs ( متناسب با غلظت آنها در خاك، موجب كاهش رشد و عملكرد ماده خشك اندام هوايي و ريشه همه گياهان مورد مطالعه در

 و كاهش رصدي در عملكرد ماده خشك ريشه  د63 و69، 43به شكلي كه كاهشي حدود . شد) بدون آلودگي(مقايسه با تيمار شاهد 
عملكرد ماده خشك اندام هوايي به ترتيب براي گياهان آفتابگردان، تال فسكيو و اگروپايرون در تيمار  درصدي در 60 و 80، 82حدود 

2Cنسبت به تيمار ، Co نتهاي دوره آزمايش نبود و  گياه گلرنگ نيز قادر به مقاومت در برابر حضور اين آالينده ها در خاك تا ا.ديده شد
 تنفس ميكروبي در خاك به طور معني داري بيشتر از تيمار 2Cتيمار در  تال فسكيو  واگروپايروندر رايزوسفر گياهان  .خشك گرديد

. داشتند ناشي از فعاليت ريزجانداران در خاك ن2COبود ولي آفتابگردان و گلرنگ تأثير معني داري بر ميزان توليد ) بدون گياه(شاهد 
به شكلي كه بيشترين ميزان كاهش در غلظت .  در خاك در حضور گياهان مختلف متفاوت بودTPHsهمچنين ميزان كاهش در غلظت 

TPHs  1تيمار (در حضور اگروپايرون و تال فسكيو به ويژه در سطح پايين تر آلودگيC (ها به ترتيب بود به طوري كه غلظت اين آالينده
 درصدي در 45 تا 42همچنين حضور تال فسكيو و اگروپايرون، موجب كاهش .  نسبت به غلظت اوليه كاهش يافت درصد69 و 71حدود 
با .  شد، اما حضور آفتابگردان تاٌثير معني داري بر غلظت اين آالينده هاي نفتي در هيچ يك از تيمارها نداشت2C در تيمارTPHsغلظت 

ن جهت گياه پااليي خاك هاي آلوده منطقه توصيه مي شود اگرچه انجام مطالعات تكميلي توجه به نتايج اين پژوهش، گياه اگروپايرو
  .جهت يافتن راهكارهاي استقرار بهتر گياه و افزايش كارايي گياه پااليي الزم است

  
  واژه هاي كليدي

  )TPHs ( و كل هيدروكربن هاي نفتي، تنفس ميكروبياگروپايرونتحريك گياهي، گياه پااليي، 
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  مهمقد
كه به دليل خصوصيات سميتي آنها، سرطان  باشندمحيط زيست ميآلي هاي  از مهمترين آاليندهTPHs(1(هيدروكربن هاي نفتي   

توانند در سطح ها ميهمچنين اين آالينده. ]8[هاي زيادي نسبت به وجود آنها در طبيعت وجود دارد زايي و ايجاد تغييرات موتاژنتيكي، نگراني
هاي سطحي به آب هاي  و به تدريج به غلظت آنها افزوده شده و همراه با جريان، جذب گرديده ذرات آلي موجود در خاكذرات خاك يا

توانند به از سوي ديگر ممكن است اين تركيبات همراه با جريان هاي عمقي آب به آب هاي زيرزميني وارد شوند و نهايتاً مي. سطحي وارد شوند
از آنجا كه اين دسته از آالينده هاي آلي،  .]18[ان و انسان وارد گشته و سبب بروز سميت براي موجودات زنده شوند زنجيره غذايي گياه، حيو

دوام بااليي در خاك دارند و وجود آنها در خاك خطر انتقال به منابع آب و ايجاد سميت و بيماري براي انسان و ساير موجودات زنده را به 
ي، براي مقابله با آلودگي هاي نفتي در خاك شيميايي متعدد و روش هاي فيزيكي.  از محيط زيست حذف گردنددنبال دارد، بايد به نحوي

بنابراين در سال هاي اخير به روش . وجود دارد كه بسياري از آنها به سبب هزينه باال و اثرات جانبي مضر، كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند
 جهت ، از گياهان مقاومكه در آن  استگياه پااليي يك تكنولوژي جديد و نوظهور. وجه بيشتري شده است، ت2هاي زيستي نظير گياه پااليي
 خود واژه اي ، فرآيند گياه پااليي.]17[مي گردد هاي آلي و معدني و تركيبات خطرناك از محيط زيست استفاده حذف يا كاهش غلظت آالينده

  .  اشاره نمود3از جمله اين روش ها، مي توان به فرآيند تحريك گياهي. دوسيع است كه شامل چندين روش مختلف مي باش
كربن هاي نفتي، هيدروكربن هاي آلي نظير هيدروي از آاليندهفرآيند تحريك گياهي به عنوان يك روش مؤثر در پااليش بسيار  

لي و همكاران  .]22[معرفي شده است ) PCB(ها نات و بي فنيل پلي كلرونيPCPكش ها، حالل هاي كلرينه اي آروماتيك، آفتهاي چند حلقه
. د كه محدود توسعه ريشه يعني رايزوسفر، داراي جمعيت ميكروبي بيشتر و فعال تري نسبت به خاك بدون ريشه استنكنبيان مي) 2002(

 ناحيه ريشه خود، موجب تحريك و چراكه گياهان قادرند از طريق رها سازي عناصر غذايي و ترشحات خود در خاك و نيز انتقال اكسيژن به
 به كاهش بيشتر در غلظت كل  نيز)1994( شواب و بانكس. ]13[  شوند تخريب كننده آالينده هاي نفتيافزايش فعاليت جمعيت ميكروبي

   .]19[هيدروكربن هاي نفتي در حضور پوشش گياهي در مقايسه با تيمار شاهد بدون پوشش گياهي اشاره دارند
هاي فيبري را بر پااليش خاك هاي آلوده در پژوهش خود، اثر حضور پوشش گياهي علفي چندساله با ريشه) 1990(آپريل و سميز 

 به سبب ند كه ريشه گياهان علفي چند سالهايشان مشاهده نمود.  بررسي كردندPAHs(4( ايهاي نفتي آروماتيك چند حلقهبه هيدروكربن
. شوندها در محيط رايزوسفر مييت ميكروبي و افزايش تجزيه و تخريب اين دسته از آالينده فعال بيشترطبيعت فيبري خود موجب تحريك

ها، محيط مناسب تر و با سطح ويژه باالتري را براي فعاليت و توسعه جمعيت ميكروبي را فراهم هاي فيبري نسبت به ساير ريشهچراكه ريشه
آنها در مطالعه خود مشاهد نمودند كه تجزيه و تخريب و حذف . آيدنها به وجود ميكرده و جمعيت ميكروبي بزرگتري در محيط رايزوسفري آ

اي ديگر كارتيكيان و در مطالعه. ]3[ روزه در خاك رايزوسفري بيش از خاك غير رايزوسفري است219 پس از يك دوره PAHs تركيبات
نفتي در خاك هاي آلوده به نفت در حضور گياه يونجه اشاره هاي  درصدي در غلظت آالينده90 تا 57به كاهش بيش از ) 1999(همكاران 

هاي ناشي از نفت خام در هاي مختلف يونجه اثري مثبت در كاهش غلظت آاليندهنيز دريافتند كه گونه) 1998(تس و همكاران لوي. ]10[دارند
ينده هاي نفتي در مقايسه با تيمار شاهد بدون  درصدي در غلظت آال56 تا 33به شكلي كه در حضور اين گياهان، كاهش حدود . خاك دارند

 هفته مطالعات گياه 8هاي سبك نفتي پس از  درصدي در غلظت هيدروكربن80نيز به كاهش ) 1997(كاميسر و پارك . ]24[گياه مشاهده شد
  .]11[پااليي اشاره دارند

آلوده به آالينده هاي نفتي موجود در خاك هاي  درو مناسب استقرار سريع قابليت اين پژوهش نيز با هدف شناسايي گياهان با 
 جهت گياه پااليي اين خاك  به اين االينده ها، تعيين مقاوم ترين گياهعلفي و چهار گياه مختلف زراعيمناطق اطراف پااليشگاه تهران از بين 

گياهي مذكور بر فعاليت و تنفس ميكروارگانيسم بررسي اثر حضور پوشش هاي ها، بررسي امكان استقرار گياهان زراعي با ارزش اقتصادي و نيز 
  . صورت گرفته استها در خاك هاي آلوده منطقه 

  
  مواد و روش ها

  آماده سازي خاك ها. 1
اين پژوهش، خاك آلوده به هيدروكربن هاي نفتي از درياچه اي كه پسماندها و ضايعات پااليشگاه نفت تهران در آن  جهت انجام  

 شرقي، برداشت شد º51 26' شمالي وº35 30'روستاي عظيم آباد در يك كيلومتري پااليشگاه، با مختصات جغرافياييرها مي شود، واقع در 
نمونه خاك ها پس از هواخشك شدن، . نيز از مزارع اطراف همان منطقه نمونه برداري شد) Coتيمار (خاك بدون آلودگي ). خاك كامالً آلوده(

 1:1، خاك كامالً آلوده و بدون آلودگي با نسبت هاي وزني سپس جهت ايجاد سطوح مختلف آلودگي و  ميليمتري عبورداده شده4از الك 

                                                                          
1 Total petroleum hydrocarbons 
2 Phytoremediation 
3 Phytostimulation 
4 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
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كه نماينده اي از غلظت اين آالينده ها در ) 2Cخاك بدون آلودگي، تيمار: خاك آلوده  (1:3و ) 1Cخاك بدون آلودگي، تيمار: خاك آلوده (
آنگاه جهت ايجاد همگني و يكنواختي در خاك ها، هر يك از سطوح خاك مذكور، . لوط شدندمنطقه مطالعاتي مي باشند، كامالً با يكديگر مخ

بدين صورت .  روز در گلخانه نگهداري شد و طي اين مدت، خاك ها در حد ظرفيت زراعي آبياري و كامالً زيرورو و مخلوط شدند21به مدت 
  . اهان آماده شدندها و كشت گي روز، نمونه ها جهت انجام آزمايش21پس از گذشت 

  
  تعيين خصوصيات خاك ها . 2

 ميلي متري، برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي آنها نظير، بافت خاك به روش 2خاك هاي مورد مطالعه پس از عبور از الك 
و پتاسيم قابل جذب واكنش خاك در گل اشباع، فسفر قابل جذب به روش اولسن، سديم  هيدرومتري، هدايت الكتريكي در عصاره گل اشباع،

به روش عصاره گيري با استات آمونيوم و قرائت با فليم فتومتر، نيتروژن كل به روش كلدال و آهك به روش تيتراسيون با سود تعيين شد 
  ).2جدول(تعيين شد  DTPAسنگين نيز به روش عصاره گيري با  غلظت برخي از عناصر). 1جدول(
  

  ايي خاك هاي مورد مطالعهبرخي خصوصيات فيزيكي و شيمي: 1جدول
 
  

 
 

      خصوصيات فيزيكي و شيميايي   

 سديم
)1-(mgkg  

  پتاسيم
)1-(mgkg 

 فسفر
)  1-(mgkg  

ECe  
(dS/m) 

pH نيتروژن كل  
(%)  

  مواد آلي
(%)  

  آهك
(%)  

  رس
(%)  

  تيمار
  

 خاك كامالً آلوده 22 5/24 23/10 22/1 9/6 8/9 150 44 31
  C0تيمار  26 5/29 99/0 08/0 8/7 4/7 45 21 15 

  1Cتيمار   23  75/23  68/4  63/0  7/7  8/7  5/73  25  18
  C 2تيمار   20  5/20  49/7  87/0  1/7  1/8  5/123  28  26
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  ميزان عناصر سنگين موجود در خاك هاي مورد مطالعه: 2جدول 

 . مي باشدmgkg-1 ميزان عناصرسنگين بر حسب *
  

  
  تعيين هيدروكربن هاي نفتي در خاك: 3

ابتدا در خاك، ) PAHs(و نيز برخي از هيدروكربن هاي چند حلقه اي ) TPHs(به منظور تعيين غلظت كل هيدروكربن هاي نفتي   
 831 و به روش GCگاه سپس با استفاده از دست. ]6[هگزان و دي كلرومتان  انجام شد - با نسبت مساوي انعصاره گيري به روش سوكسله

، غلظت كل هيدروكربن هاي نفتي و برخي از هيدروكربن هاي چند حلقه اي موجود در خاك تعيين ]22[سازمان حفاظت محيط زيست امريكا
  ).4و3ولاجد(شد 

 
  غلظت برخي از هيدروكربن هاي چند حلقه اي در خاك كامل آلوده: 3جدول 

PAHs  mg kg-1 
Naphthalene 0/42 

Phenantheren 7/31 
Anthracene 8/2 

Fluoranthene 7/26 
Pyrene 3/18 

Benzo[k]fluoranthene 2/0 
Benz[a] pyrene 4/0 

Benzo[g,h,i]perylene 0/7 
  

  غلظت كل هيدروكربن هاي نفتي در خاك در تيمارهاي مختلف: 4جدول
TPHs( mg kg-1)  تيمار  

  C0تيمار   >50
  1Cتيمار   7/40366
  C 2يمار ت  7/69766
 خاك كامالً آلوده  3/104233

  
  مطالعات گياه پااليي : 4

جهت دستيابي به حداكثر كاهش در غلظت آلودگي هاي نفتي موجود در خاك بايد گياهان به گونه اي انتخاب شوند كه قابليت   
 و بوده و نيز حداكثر جوانه زني، رشد و توسعهرشد و سازگار شدن با محيط آلوده را داشته باشند و نسبت به آلودگي موجود در منطقه مقاوم 

اين امر لزوم انجام مطالعات آزمايشگاهي و گلخانه اي بيشتر، نظير آزمايشات جوانه زني و رشد و ميزان . ]1[سطح ويژه ريشه را داشته باشند
 هاي آلوده در سطح مزرعه اي را بيش كاهش در غلظت آالينده ها در حضور گياهان مختلف و سپس انتخاب بهترين گياه، جهت پااليش خاك

، )Helianthus annus(هفت گياه آفتابگردان  نيز ابتدا قابليت جوانه زني و رشد ]4[در مطالعات اوليه اين پژوهش . از پيش نمايان مي سازد
 Festuca(، تال فسكيو )Agropyron smithii(، اگروپايرون )Trifolium repens(، شبدر )Brassica napus( ، كلزا)Carthamus tinctorius(گلرنگ 

arundinacea ( و پوكسنليا)Puccinellia distance ( آفتابگردان،   گياه4در تيمارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن انتخاب
 از نمونه خاك هاي مورد مطالعه، مطالعات گياه پااليي، از هر يكدر .  براي مطالعات نهايي گياه پااليي بودگلرنگ، اگروپايرون و تال فسكيو

سپس بذر گياهان آفتابگردان، گلرنگ، اگروپايرون و .  ميلي متري ريخته شد250 و ارتفاع 150 كيلوگرم در گلدان هاي با قطر دهانه 3حدود 

        عناصر سنگين      
  منگنز  آلومينيوم  كبالت  كروم  روي  نيكل  كادميم  مس  آهن  تيمار

  3/39  17/14  52/1  27/0  03/12  73/2  28/6  1/89  * 4/62 آلودهخاك كامالً 
  C0  7/14  4/5  005/0<  11/0  51/18  15/0  63/1  38/9  0/18تيمار 
  1C  3/31  2/43  1/2  85/0  44/15  19/0  59/1  2/12  1/29تيمار 
  C  4/45  1/63  6/4  31/1  85/11  24/0  32/1  9/12  0/35 2تيمار 
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بدون كشت (شاهد نمونه ك از سطوح خاك هاي مورد مطالعه، از هر ي.  سانتي متري سطح گلدان ها كشت شد2 تا 1تال فسكيو در عمق 
پرورش گياهان براي اين مرحله از .  نيز جهت حذف اثرات محيطي بر حذف و كاهش غلظت آالينده هاي نفتي موجود، در نظر گرفته شد)گياه

پس پايان اين دوره .  رطوبت خاك ها در حد ظرفيت زراعي نگه داشته شددر طول دوره آزمايش . هفته به طول انجاميد18پژوهش به مدت 
در تيمارهاي گياهي از خاك اطراف ريشه و در تيمار شاهد از زير سطح شني قرار داده شده بر روي  TPHsمونه خاك جهت تعيين غلظت ن

 درجه سانتي گراد در آون خشك 60سپس ريشه و اندام هوايي گياهان مورد مطالعه از يكديگر جدا گشته و در دماي . خاك برداشت شد
  .گرديد

  
   ميكروبيمطالعات تنفس. 5

هريك از در ) آفتابگردان، گلرنگ، تال فسكيو و اگروپايرون(بررسي  جهت انجام مطالعات تنفس ميكروبي از رايزوسفر گياهان مورد  
و همچنين از زير سطح اليه شني موجود در سطح تيمار شاهد بدون كشت گياه، نمونه ) 2Cو  C0 ،1C(نمونه خاك ها در تيمارهاي مختلف 

آنگاه به هر يك از خاك . ته شد گرم توزين و در ظروف مخصوص تنفس ميكروبي ريخ50سپس از هر يك از نمونه خاك ها، . دخاك گرفته ش
 توليد شده طي فرايند تنفس ميكروبي ميكروارگانيسم هاي خاك در 2COبه منظور جمع آوري .  ظرفيت زراعي، آب مقطر افزوده شد7/0 تا ها

سپس ظروف در دستگاه .  ميلي ليتر سود يك نرمال قرار داده و درب ظروف محكم بسته شد20يش حاوي هر يك از ظروف، يك لوله آزما
پس از دوره انكوباسيون، لوله هاي آزمايش از داخل ظروف .  درجه سانتي گراد قرار داده شدند26انكوباسيون به مدت يك هفته و در دماي 

 10 تا 5 درصد و 10 ميلي كلريد باريوم 10سپس به هر يك از نمونه ها . ن ماير ريخته شدتنفس ميكروبي، خارج و محتويات آنها در داخل ارل
در نهايت ميزان ميلي گرم كربن توليد شده .  نرمال تيتر شد25/0قطره معرف فنل فتالئين افزوده و محتويات ارلن مايرها با اسيد سولفوريك 

و  SASنرم افزار آماري به وسيله آناليز آماري داده ها  .]2[اسيد مصرفي محاسبه شد طي فرآيند تنفس ميكروبي بر حسب ميزان 2COبه صورت 
  .شدانجام  LSDطرح بلوك كامالً تصادفي در قالب آزمايش فاكتوريل و مقايسه ميانگين ها به روش 

  
  نتايج و بحث

  عملكرد ماده خشك گياهي. 1
اي اندام هوايي و ريشه گياهان مختلف در تيمارهاي مختلف در انتهاي نتايج حاصل از تجزيه واريانس عملكرد ماده خشك گياهي بر  

 گياهان مختلف اثر كه نوع گياه و نوع تيمار آلودگي بر عملكرد ماده خشكآن است نتايج نمايان گر .  آمده است5دوره آزمايشي، در جدول 
 Co ،1C سطح آلودگي 3وايي و ريشه و مقايسه ميانگين ها براي نتايج حاصل از عملكرد ماده خشك گياهي براي اندام هبررسي  .گذار بوده است

كه وجود هيدروكربن هاي نفتي در خاك موجب كاهش رشد و عملكرد ماده خشك اندام هوايي و ريشه در همه گوياي آن است  ،2C و
 )2Cتيمار(ت باالتر هيدروكربن هاي نفتي شده كه اين كاهش رشد و عملكرد در غلظ) بدون آلودگي(تيمارهاي گياهي در مقايسه با تيمار شاهد 

 درصدي در عملكرد ماده خشك ريشه به ترتيب براي گياهان آفتابگردان، 63 و69، 43به شكلي كه كاهشي حدود ). 1شكل(مشهودتر مي باشد 
 در برابر حضور اين آالينده ها در گياه گلرنگ قادر به مقاومتهمچنين . ديده مي شود Co ، نسبت به تيمار2Cتال فسكيو و اگروپايرون در تيمار 

 41و 58، 53 ،20 كاهش حدود). 1شكل( نبوده و فاقد عملكرد ماده خشك گياهي در انتهاي دوره آزمايشي بوده است 2Cخاك در تيمار
 Co ، نسبت به تيمار1C تال فسكيو و اگروپايرون در عملكرد ماده خشك ريشه در تيمار  گلرنگ،به ترتيب براي گياهان آفتابگردان،درصدي نيز 

 درصد و اگروپايرون 80 درصد، تال فسكيو حدود 82عملكرد ماده خشك اندام هوايي آفتابگردان، حدود از سويي  ).1شكل (ديده مي شود
 به نظر مي رسد كه سميت ناشي از وجود تركيبات نفتي در خاك). 1شكل(كاهش يافته است  Co نسبت به تيمار 2C درصد در تيمار 60حدود 

به ويژه تركيبات سبك تر از يك سو و اثر اين آالينده ها بر قابليت جذب آب و عناصر غذايي از سوي ديگر، مانع از رشد مناسب و بنابراين 
نيز در مطالعات ) 2002(پالمروس و همكاران . ]9[تفاوت در عملكرد نهايي، براي رشد ريشه و اندام هوايي در گياهان مورد مطالعه شده است

  و همكارانفكولكا. ]15[ اشاره دارندينهو لگومعلفي  درصدي در عملكرد ماده خشك گياهي به ترتيب براي گياهان 64 و 43به كاهش خود 
 روز خشك شده و 60نيز در مطالعات خود دريافتند كه شبدر قادر به مقاومت در برابر تركيبات نفتي موجود در خاك نبوده و پس از ) 2000(

نيز به كاهش رشد و عملكرد ماده خشك گياهي ) 2005(اسميت و همكاران . ]12[ه خشك در انتهاي دوره آزمايشي بوده استفاقد عملكرد ماد
  .]20[براي هفت گياه مورد مطالعه خود شامل گراس ها و لگوم ها در خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي اشاره دارند

  
در تيمارهاي خاك ) گرم( نتايج تجزيه واريانس عملكرد ماده خشك ريشه و اندام هوايي گياهان مختلف :5جدول

  آلوده
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  LSD اختالف معني دار از لحاظ آماري در سطح يك درصد آزمون **
  
  
  
  
  

، خاك 1:1نسبت وزني  (1C، )خاك بدون آلودگي( Coتيمارهاي  وزن خشك ريشه و اندام هوايي گياهان مورد مطالعه در :1شكل
  )خاك بدون آلودگي: ه ، خاك آلود1:3نسبت وزني  (2Cو ) خاك بدون آلودگي: آلوده 

 . استLSD آزمون درصد 5حروف غير يكسان نشان دهنده معني دار بودن در سطح آماري  *
 
 
   تنفس ميكروبي.2

ناشي از تنفس ميكروارگانيسم ها در خاك در تيمارهاي  2CO ميزان كربن توليدي به صورت  هاينتايج حاصل از مقايسه ميانگين  
با توجه به اين شكل مشخص است كه در تيمار .  آمده است2 در شكل )بدون كشت گياه(قايسه با تيمار شاهد مختلف در حضور هر گياه در م

Co 2در توليد حضور گياهان مختلف و تيمار شاهد  تفاوت معني داري بين اثرCO ديده نمي شود و تنها در حضور گياه تال فسكيو است كه 
بيشترين فعاليت و تنفس ميكروبي در حضور  1Cاما در تيمار .  درصد بيشتر بوده است19 حدود تنفس و فعاليت ميكروبي نسبت به تيمار شاهد

). 2شكل(گياهان تال فسكيو و اگروپايرون بوده و اختالف معني داري بين اثر حضور اين دو گياه با ساير گياهان و تيمار شاهد ديده مي شود 

 درصدي در 12ت معني داري مشاهده نمي شود اما حضور گياه آفتابگردان سبب افزايش بين اثر حضور دو گياه آفتابگردان و گلرنگ، تفاو
به نظر مي رسد كه بايومس توليدي ريشه، نوع سيستم ريشه اي، ميزان و نوع ). 2شكل(تنفس ميكروبي نسبت به تيمار شاهد شده است 

 محيط رايزوسفر آنها نقش مؤثري داشته به شكلي كه در حضور ترشحات ريشه توسط گياهان مختلف در ميزان فعاليت ميكروارگانيسم ها در
گياهان تال فسكيو و اگروپايرون كه داراي سيستم ريشه فيبري با سطح ويژه باال مي باشند، بيشترين فعاليت ميكروارگانيسم ها ديده مي شود 

 ناشي از 2CO، نسبت به تيمار شاهد در ميزان توليد  درصدي به ترتيب در حضور گياهان تال فسكيو و اگروپايرون58 و 77و افزايش حدود 
 نيز بين اثر حضور گياهان آفتابگردان و گلرنگ با تيمار شاهد تفاوت معني داري 2Cدر تيمار ). 2شكل(فعاليت ميكروارگانيسم ها ديده مي شود 

بيشترين ميزان ). 2شكل(الف معني داري وجود دارد مشاهده نمي شود اما بين اثر حضور گياهان اگروپايرون و تال فسكيو با تيمار شاهد اخت
2CO درصدي در تنفس 71 توليدي ناشي از فعاليت ميكروارگانيسم ها در حضور گياه اگروپايرون بوده است به شكلي كه افزايش حدود 

رون به سبب استقرار مناسب تر و به نظر مي رسد كه گياه اگروپاي). 2شكل(ميكروبي در حضور اين گياه، نسبت به تيمار شاهد ديده مي شود 
لي و در همين راستا، . اثر بيشتري بر فغاليت ميكروبي در خاك داشته است) 1شكل(توليد بايومس ريشه و اندام هوايي بيشتر در اين تيمار 

 .]13[باشدبيشتر مي گزارش نمودند كه در منطقه رايزوسفر گياهي، جمعيت ميكروبي نسبت به خاك بدون كشت بسيار  نيز)2002( همكاران
 ناشي از تنفس ميكروارگانيسم ها در خاك هاي آلوده به نفت، نسبت به خاك هاي 2COنيز به افزايش در آزاد سازي ) 1977(مك گيل و راول 

  . ]14[غير آلوده اشاره دارند
  
  
  
  
  
  
  
  

اندام هوايي ميانگين مربعات 
)MS(  

ميانگين مربعات ريشه 
)MS(  

  منبع تغييرات )df(درجه آزادي 

 گياه 3 29/4**   13/31**
 تيمار 2 42/2**   35/84**

 تيمار* ه گيا 6 49/0**   25/3**
 خطا 36 06/0 32/0
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ي در تيمارهاي مختلف در مقايسه ميانگين ميزان ميلي گرم كربن توليد شده طي فرآيند تنفس ميكروب: 2شكل 
  حضور گياهان

  . نمودارها با حروف يكسان فاقد اختالف معني دار آماري در سطح يك درصد هستند*
   پااليش آالينده هاي نفتي.3

 بوده و نيز عملكرد ماده خشك 2C  فاقد عملكرد ماده خشك گياهي در انتهاي دوره آزمايشي در تيمار،به دليل آنكه گياه گلرنگ
و همچنين فعاليت ميكروبي در رايزوسفر اين گياه در هيچ يك از ) 1شكل (كاهش شديد داشته است Co نسبت به تيمار 1C آن در تيمارگياهي 

 در TPHsكاهش غلظت   از بررسي اثر حضور اين گياه بر)2شكل(تفاوت معني داري نداشته است ) بدون كشت گياه(تيمارها با نمونه شاهد 
آلودگي تيمار هاي 

بررسي . شدف نظر صر
واريانس نتايج تجزيه 
 تخريب تجزيه و 

TPHs تيمارهاي در
در حضور خاك آلوده 
بيان گر نقش ، ساير گياهان

مؤثر حضور پوشش هاي گياهي بر تجزيه و تخريب آالينده هاي نفتي در خاك است، كه در اين راستا نوع گياه و نوع تيمار آلودگي در كاهش 
، بين دو گياه اگروپايرون و تال فسكيو با گياه داريبه شكلي كه اختالف معني). 6جدول(بوده است ني دار  داراي اثر مع،TPHsغلظت 

 اثر حضور دو گياه اگروپايرون و بيناما اختالف معني داري .  در كليه سطوح آلودگي ديده مي شودTPHsغلظت در آفتابگردان در اثر بر كاهش 
 لذا به نظر مي رسد كه تجزيه و تخريب اين .ديده نمي شود ختلف آلودگي هاي نفتي موجود در سطوح متال فسكيو در گياه پااليي آالينده

، حضور گياهان 1C كه در تيمارچرا). 3شكل(اه آفتابگردان بيشتر بوده است نسبت به گيگياه اگروپايرون و تال فسكيو دو آالينده ها در حضور 
 اين تركيبات در شروع دوره  اوليه نسبت به غلظت،TPHs درصدي در غلظت 69 و 71اهش حدود  به ترتيب سبب ك،اگروپايرون و تال فسكيو

 درصدي در غلظت آالينده هاي نفتي در خاك مشاهده مي 14اين درحاليست كه در حضور گياه آفتابگردان، كاهش حدود . آزمايش شده است
 TPHsر پوشش گياهي آفتابگردان و تيمار شاهد نمي توان كاهش در غلظت حضواثر كه به دليل عدم وجود اختالف معني دار آماري بين  شود

  ).3شكل( را مربوط به نقش مؤثر گياه آفتابگردان در پااليش آالينده هاي نفتي موجود در خاك دانست
  

  در تيمارهاي خاك آلوده در حضور گياهان مختلفTPHs نتايج تجزيه واريانس تجزيه و تخريب : 6جدول

 
 
 
 
 

 
 
 

   عدم وجود اختالف معني ار آماريns و LSDاختالف معني دار از لحاظ آماري در سطح يك درصد آزمون ** 

  
نسبت  (1Cخاك در حضور گياهان مختلف، با تيمار شاهد بدون كشت گياه در تيمارهاي  در TPHsغلظت  مقايسه ميزان كاهش در :3شكل
  )خاك بدون آلودگي: ، خاك آلوده 1:3نسبت وزني  (2Cو ) خاك بدون آلودگي: ، خاك آلوده 1:1وزني 

  . هستندLSD درصد آزمون 5 نمودارها با حداقل يك حرف مشترك، فاقد اختالف آماري در سطح *
نيز، حضور پوشش هاي گياهي اگروپايرون و تال فسكيو در گياه پااليي اين ) 2Cتيمار (االتر آالينده هاي نفتي در خاك در سطح ب  

 درصدي در غلظت آالينده هاي نفتي به ترتيب در حضور گياهان 42 و 45دسته از آالينده هاي نفتي، نقش مؤثرتري داشته و كاهش حدود 
طبيعت فيبري، موجب به نظر مي رسد كه اين گياهان علفي به سبب دارا بودن ريشه هاي با ). 3شكل(ي شود اگروپايرون و تال فسكيو ديده م

  منبع تغييرات  )df(درجه آزادي   )MS( بعاتميانگين مر
 گياه 2 64/7 **  
 تيمار 1 82/16**  
  ns30/1 2  تيمار* گياه 

 خطا 12 37/0
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هاي فيبري چراكه ريشه. ها در محيط رايزوسفر خود شده اندتحريك فعاليت ميكروبي و افزايش تجزيه و تخريب بيشتر اين دسته از آالينده
با سطح ويژه باالتري را براي فعاليت و توسعه جمعيت ميكروبي را فراهم كرده و جمعيت ميكروبي ها، محيط مناسب تر و نسبت به ساير ريشه

نيز، نقش مؤثري در پااليش آالينده ) 2Cتيمار ( حضور گياه آفتابگردان در اين تيمار .]3[آيدبزرگتري در محيط رايزوسفري آنها به وجود مي
 در خاك TPHsاري بين حضور اين گياه و تيمار شاهد بدون كشت گياه در كاهش غلظت هاي نفتي موجود نداشته است و اختالف معني د

به نظر مي رسد كه بايومس توليدي پايين و نوع و ميزان ترشحات ريشه در حضور اين گياه، در تشديد فعاليت ). 3شكل(ديده نمي شود 
  .]16[ؤثري نداشته استميكروبي و لذا تجزيه و تخريب آالينده هاي نفتي موجود در خاك، نقش م

در كل حضور پوشش گياهي مي تواند از طريق افزايش قابليت دسترسي زيستي هيدروكربن ها، ترشحات ريشه و تحريك رشد و   
فعاليت باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربن هاي نفتي در خاك و همچنين بهبود خواص فيزيكي خاك، سبب افزايش تخريب اين آالينده 

 حلقه اي بنزن در رايزوسفر علف 6 تا PAHs 3با مطالعه تجزيه تركيبات ) 2000(به شكلي كه بنيت و همكاران . ]7[خاك شودهاي آلي در 
در واقع ترشحات ريشه گياه . ]5[چاودار، افزايش فعاليت ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده اين مواد در محيط ريشه گياه را گزارش كردند

يادي مانند پراكسيدازها، الكتازها و دي هالوژنازها مي باشد كه ممكن است الگوي تجزيه تركيبات آلي در محيط عموماً شامل آنزيم هاي ز
نيز در مطالعات خود به نقش مؤثر حضور پوشش گياهي ذرت و راي گراس ) 2005(در همين راستا، سو و همكاران . ]21[ريشه را تغيير دهند

) 1998(ويلتس و همكاران . ]25[ روزه، اشاره دارند60 درصدي در غلظت پيرن طي يك دوره 95  درصدي در غلظت فنانترن و98در كاهش 
به شكلي كه در حضور اين . هاي ناشي از نفت خام در خاك دارندهاي مختلف يونجه اثري مثبت در كاهش غلظت آاليندهنيز دريافتند كه گونه

كاميسر و پارك . ]24[ه هاي نفتي در مقايسه با تيمار شاهد بدون گياه مشاهده شد درصدي در غلظت آاليند56 تا  33گياهان، كاهش حدود 
  . ]11[ هفته مطالعات گياه پااليي اشاره دارند8هاي سبك نفتي پس از  درصدي در غلظت هيدروكربن80نيز به كاهش )  1997(

  
  نتيجه گيري

فعاليت و تنفس ميكروبي ايرون، موجب افزايش معني دار در نتايج اين پژوهش گوياي آن است حضور گياهان تال فسكيو و اگروپ  
اين در حاليست كه در سطح باالتر آالينده هاي .  شده اما اختالف معني داري بين اثر حضور اين دو گياه با يكديگر ديده نمي شود1Cدر تيمار 

فعاليت و تنفس ميكروبي در افزايش ه تال فسكيو در حضور پوشش گياهي اگروپايرون، نقش مؤثرتري نسبت به گيا) 2Cتيمار (نفتي در خاك 
 ناشي از 2COخاك داشته ولي اختالف معني داري، بين اثر حضور دو گياه آفتابگردان و گلرنگ با تيمار شاهد بدون كشت گياه در ميزان توليد 

تي در خاك، موجب كاهش رشد و عملكرد ماده همچنين وجود هيدروكربن هاي نف. فعاليت ميكروارگانيسم ها در اين تيمار، مشاهده نمي شود
خشك اندام هوايي و ريشه در همه تيمارهاي گياهي در مقايسه با تيمار شاهد شده كه اين كاهش رشد و عملكرد در غلظت باالتر هيدروكربن 

نبوده و فاقد عملكرد ماده خشك  2Cار گياه گلرنگ قادر به مقاومت در برابر وجود اين آالينده ها در خاك در تيم. هاي نفتي مشهودتر مي باشد
در حضور گياهان اگروپايرون و  در مطالعات گياه پااليي، TPHsبيشترين ميزان كاهش در غلظت . گياهي در انتهاي دوره آزمايشي بوده است

ت اين آالينده ها آلي نسبت به بوده و گياه آفتابگردان نقش مؤثري در كاهش در غلظ) 1Cتيمار(تال فسكيو به ويژه در سطح پايين تر آلودگي 
  .تيمار شاهد نداشته است
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