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هيدروکربنهای نفتی بر جذب عناصر غذايی در

بررسی تأثير کمپوست زبالة شهری و باکتریهای تجزيهکنندة
نهال سپستان ) (Cordia myxa L.در خاک آلوده به نفت خام
4

کيوان ولیزاده راد  ،1بابک متشرعزاده ،*2حسينعلی عليخانی 3و مهدی خزايی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 .2دانشيار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 .3استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 .4کارشناس شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون
)تاريخ دريافت  -1394/1/30 :تاريخ تصويب (1394/4/23 :

چکيده:
استخراج و پااليش سوختهای فسيلی ،سبب آلودگی منابع خاک و از دسترس خارجشدن قسمت عظيمی از اراضی شده
است .اين تحقيق با هدف بررسی تأثير سطوح مختلف مادة آلی و باکتریهای تجزيهکنندة هيدروکربنها بر ميزان عناصر
غذايی نهال سپستان صورت پذيرفت .تيمارها شامل نفت خام ( 3 ،0و  6درصد وزنی) ،کمپوست زبالة شهری ( 5 ،0و 10
درصد حجمی) و باکتری (بدون باکتری و دارای باکتری  psu141و  )psu27psبود .نتايج نشان داد که بيشترين غلظت
عناصر غذايی نيتروژن در شاخساره ،فسفر ،پتاسيم ،منگنز ،آهن و روی در شاخساره و ريشه به ترتيب ،0/22 ،3/69
ميلیگرم بر کيلوگرم ،در سطح 10

 1/52 ،1/82 ،0/15درصد و  32/44 ،1068/01 ،110/15 ،123/66 ،94/91و 79/67
درصد کمپوست و در حضور باکتری بود .بر اساس نتايج اين پژوهش ،حضور عوامل زيستی سبب افزايش جذب عناصر
غذايی و بهبود وضعيت تغذيهای گياه سپستان در شرايط تنش آلودگی نفتی شد.
کليدواژگان :آلودگی خاک ،پااليش ،عوامل زيستی ،محرک رشد.

مقدمه
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يکی از عواملی که کيفيت و سالمت خاک را تهديد میکند،
آلودگی خاک با آاليندههای هيدروکربنی است (.)Rojo, 2009
در کشورهای نفتخيز ،نفت عامل مهمی در آلودگی محيط
زيست محسوب میشود .اگرچه نفت خام مادهای اساسی در
جوامع صنعتی امروزی است ،در طول فرايندهای مختلف
استخراج ،پااليش ،انتقال و استفاده ،مکانهای زيادی در جهان
هيدروکربنها آلوده شده است ( Nam et

به طور جدی بهوسيلة
 .)al., 2008حضور آلودگیهای هيدروکربنی در محيط زيست
نهتنها اثر منفی بر سالمت انسان دارد ،بلکه از رشد و توسعة
گياه نيز ممانعت میکند ( .)Nie et al., 2011عالوهبر اين ،به
طور مشخص ،بر خصوصيات شيميايی خاک و نيز جمعيت و
فعاليت ريزجانداران خاکزی تأثير دارد (.)Leme et al., 2012
خصوصيات آبگريزی هيدروکربنهای نفتی ،توانايی گياه و
ريزجانداران خاکزی را برای جذب آب و عناصر غذايی از خاک
کاهش میدهد ( .)Nie et al., 2011بنابراين ،پااليش خاکهای
آلوده به هيدروکربنهای نفتی از مهمترين موضوعات در زمينة
* نويسنده مسئولmoteshare@ut.ac.ir :

( Khan, 2011; Nie et al.,

علوم و مهندسی محيط زيست است
 .)2011; Basumatary et al., 2012در اغلب خاکهای آلوده،
جمعيت ريزجانداران خاکزی کاهش میيابد ،در نتيجه تجزية
هيدروکربنها و رشد و توسعة گياه کم میشود ( Huang et al.,

)2004; Zhang et al., 2012؛ لذا استفاده از ميکروبها به همراه
ميکروبها در رشد گياه و تجزية

گياه به دليل تأثير
هيدروکربنها ،نتايج مثبتی در خاکهای آلوده خواهد داشت

( Weyens et al., 2009; Tang et al., 2010; Fernández et al.,
 .)2011همچنين ،حضور مواد آلی در خاک سبب افزايش فعاليت
و جمع يت ميکروبی ،افزايش قدرت نگهداری و جذب و حرکت
آب در خاک ،و بهبود وضعيت عناصر غذايی و بهبود وضعيت
تهويه در خاک میشود که تأثيرات منفی هيدروکربنها بر خاک
را کاهش میدهد .در اين راستا میتوان قسمتهای آلی و
زبالهها را که دارای محتوای مناسب ميکروبی و

تجزيهپذير
عناصر غذايی است ،بهصورت کمپوست استفادة مجدد کرد
( .)Semple et al., 2001برخی محققان نشان دادند که وجود
نفت در خاک به طور معناداری فراهمی فسفر و پتاسيم را برای
گياه کاهش میدهد و به علت اينکه نيتروژن ،پتاسيم ،فسفر و
اکسيژن برای رشد گياه ضروری است ،کاهش فراهمی آنها
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سبب کاهش رشد گياه میشود (
 .)2000محققان ديگر در بررسی اثر خاکهای آلوده به گازوييل
بر عملکرد و محتوای عنصری لوپن زرد نتيجه گرفتند که
افزايش آلودگی ،سبب افزايش غلظت فسفر ،سديم ،منيزيم و
کلسيم در اندام هوايی و ريشه و همچنين تجمع پتاسيم در
ريشة اين گياه شد ( .)Wyszkowsk et al., 2004
در پژوهشی ،پارامترهای رشدی پنج گونة گياهی يونجه،
کرچک ،آفتابگردان ،کتان و ذرت در خاک آلوده با استفاده از
تيمارهای کودی و توانايی آنها در حذف ترکيبات نفتی از خاک
بررسی شد .نتايج نشان داد که جوانهزنی ذرت (باللی) در
خاکهای آلوده به ترکيبات نفتی ،حساسيت کمتری نسبت به

ساير گونههای بررسیشده دارد .آلودگی خاک به هيدروکربنهای
نفتی جوانهزنی ،طول ريشه ،ارتفاع اندام هوايی ،زيستتودة
خشک ريشه و اندام هوايی را به طور چشمگيری در اغلب گياهان
کاهش داد .در عين حال بستر رشد/کود پيت تأثير مثبتی بر
پارامترهای اغلب گياهان بررسیشده داشت .تأثير کود حيوانی و
خاکبرگ در بيشتر گياهان چشمگير نبود .در ميان گياهان
رشدکرده در خاک آلوده ،بيشترين ارتفاع اندام هوايی در
آفتابگردان ( 2/5سانتیمتر) ،حداکثر طول ريشه در کرچک (26
سانتیمتر)  ،حداکثر زيستتودة خشک ريشه در آفتابگردان (4/2
گرم) ،و حداکثر زيستتودة خشک اندام هوايی برای ذرت (2/6
گرم) به دست آمد .حداکثر ميزان حذف ترکيبات نفتی (87/63
درصد) در کتان انجام گرفت ،به طوری که کتان توانست در مدت
سه ماه بيش از  35000ميلیگرم بر کيلوگرم از ترکيبات نفتی
خاک را حذف کند ( .)Daryabeygi et al., 2006در آزمايشی اثر
يونجه و باکتریهای غيربومی بر حذف و تغيير شکل پايرن،
همچنين بر جمعيت جامعة ميکروبی خاک بررسی شد ( Jinshao
 .)Ye et al., 2014نتايج نشان داد که ميزان حذف پايرن در
ناحية ريزوسفری به مراتب بيشتر از ناحية غيرريزوسفری بود.
گياهان بومی موجود در مناطق آلوده ،به علت سازگاری بيشتر با
شرايط محيطی و آبوهوايی ،رشد بهتر و نتايج مؤثرتری را در
پااليش آلودگیهای نفتی موجب میشوند .
سپستان با نام علمی  Cordia myxa L.گياهی است از
خانوادة گاوزبان با نام تيرة  Boragina ceaeکه در نقاط مختلف
با نامهای مختلفی شناخته میشود و ارتفاع آن به  8تا  10متر
میرسد ( .)Ghasemi-Dehkordi, 2001اين گياه برای رشدونمو

نياز اندکی به آب دارد و تابستانهای خيلی گرم و زمستانهای
نسبتاً سرد را میپسندد و در خاکهای مناطق گرم میرويد.
اصل اين درخت از هندوستان و بومی آسيا و استرالياست؛ در
ايران در سواحل و جزاير جنوبی و جنوب کشور از خوزستان تا
Dimitrow and Markow.,

سيستان و بلوچستان میرويد و خواص دارويی فراوانی دارد
( .)Ghasemi-Dehkordi, 2001اين پژوهش با هدف بررسی
ميزان جذب عناصر غذايی توسط گياه سپستان به عنوان گياه
بومی مناطق نفتخيز در خاک آلوده به نفت خام )TPH( 1در
حضور باکتریهای بومی تجزيهکنندة نفت خام و کمپوست زبالة
شهری اجرا شد.

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثير عوامل زيستی بر ميزان جذب عناصر
غذايی در خاکهای آلوده به نفت خام توسط نهال سپستان
موارد زير به ترتيب صورت گرفت:
 .1نمونهبرداری خاک .برای اجرای تحقيق در شرايط
گلخانهای و به منظور تهية خاک غيرآلوده ،نمونهبرداری از خاک
مزرعة پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران (از عمق
 30-0سانتیمتر) صورت گرفت .پس از آمادهسازی خاک و عبور
از الک  2ميلیمتری ،خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک به
روشهای استاندارد و مرسوم آزمايشگاهی تعيين شد (Ali-
( )ehyaei and Behbahanizadeh, 1992جدول .)1
 .2اجرای آزمايش گياهپااليی .بدين منظور آزمايش
فاکتوريل در قالب طرحی کامالً تصادفی با سه تکرار و شامل
فاکتورهای زير انجام شد .فاکتور اول ،مادة آلی (کمپوست زبالة
شهری) در سه سطح (شاهد 5 ،درصد و  10درصد حجمی)
()Wang et al., 2012؛ فاکتور دوم ،تيمار زيستی (باکتری) در
سه سطح (شاهد و دوجداية مقاوم به آلودگی و تجزيهکنندة
هيدروکربنهای نفتی) ()Najirad et al., 2007؛ فاکتور سوم،
سطوح آلودگی خاک به ترکيبات نفتی (شاهد 3 ،درصد و 6
درصد وزنی نفت خام) (.)Shahriari et al., 2006
 .3آمادهسازی تيمارها .خاک هواخشک با بافت لوم رسی و
عبوريافته از الک  4ميلیمتری ،در گلدانهای پالستيکی 5
کيلوگرمی (قطر دهانه  24سانتیمتر ،قطر کف  17سانتیمتر و
ارتفاع  22سانتیمتر) توزيع شد .بهمنظور اعمال تيمارهای
آلودگی هيدروکربنهای نفتی ،نفت خام از پااليشگاه نفت تهران
تهيه شد .سپس ،سطوح آلودگیهای مورد نظر از طريق پاشش،
به طور کامل با خاک هر گلدان مخلوط شد ،به گونهای که
آلودگی تا حد ممکن به طور يکنواخت در خاک پخش شد.
تيمارهای کمپوست به طور يکنواخت با خاکها مخلوط شد.
گرماگذاری خاکها به مدت سه ماه در دمای  35-30درجة
سانتیگراد صورت گرفت و در طی اين مرحلة آبياری با آب
مقطر و به مقدار  80-70درصد ظرفيت زراعی انجام گرفت.
1. Total Petroleum Hydrocarbons
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 .4عمليات کاشت .از بانک ژن گروه علوم و مهندسی
خاک دانشگاه تهران دو جداية برتر از بين جدايههای موجود
(استخراجشده از خاکهای آلودة پااليشگاه نفت تهران) با
بيشترين توان تجزية ترکيبات نفتی انتخاب شد (Marques-
 .)Rocha et al., 2001پس از پايان گرماگذاری سهماهه ،به
منظور اجرای آزمايش گلخانهای ،نهالهای ششماهه و يکدست
سپستان ،با متوسط ارتفاع ،قطر ساقه و تعداد برگ به ترتيب
 ±35سانتیمتر ±4 ،ميلیمتر و ده برگ از نهالستان عيسیپرة
دزفول در استان خوزستان تهيه و به گلخانة گروه علوم و
مهندسی خاک دانشگاه تهران منتقل شد .در هر گلدان يک نهال
سپستان کاشته شد .برای اعمال تيمار باکتری 10 ،ميلیليتر از
زادماية باکتری با جمعيت  1×108 CFU/mlدر اطراف ريشة
گياه مايهزنی شد و روی آنها با خاک پوشانده شد ( Shahriari
.)et al., 2006
 .5عمليات داشت .در طول شش ماه عمليات داشت ،دما و
نور گلخانه به صورت روزانه کنترل شد .آبياری روزانة گلدانها با
آب مقطر به صورت وزنی صورت گرفت و رطوبت در حد  70تا
 80درصد ظرفيت مزرعه برای گلدانها اعمال شد .با توجه به
نتايج اولية آزمون خاک مقدار  2/5گرم کود کامل محلول در آب
آبياری با فرمول  )20-10-20( N-P-Kشرکت بينالمللی يارا در
چهار تقسيط به خاک هر گلدان اضافه شد .گياهان در گلخانه در
دمای بيشينة  35درجة سانتیگراد و کمينة  20درجة
سانتیگراد و شدت نور  12000لوکس و مدت زمان تاريکی و
روشنايی به ترتيب  10و  14ساعت به مدت شش ماه نگهداری
شد.
 .6هضم تر مواد گياهی و تهية عصارة گياهی .برای تهية
عصارة گياهی از روش هضم تر استفاده شد .برای اين منظور 1
گرم مادة خشک گياهی آسياب شد .نمونههای گياهی درون ارلن
 100ميلیليتری ريخته و  5ميلیليتر اسيد نيتريک غليظ اضافه
شد و دما به آرامی تا  420درجة سانتیگراد افزايش يافت .پس از
سردشدن نمونهها  5ميلیليتر مخلوط سه اسيد (شامل نسبت
حجمی  10:4:1از اسيد سولفوريک :اسيدپرکلريک :اسيد
نيتريک) به هر نمونه اضافه و دوباره حرارت داده شد (در اين
حالت مايع زاللی به دست میآيد) .سپس 5 ،ميلیليتر اسيد
کلريدريک  6نرمال به آن اضافه شد .در نهايت ،نمونهها به داخل
بالن  100ميلیليتری صاف شده و به حجم رسانده شد ( Ryan et
.)al., 2001
برای اندازهگيری نيتروژن کل شاخساره ،ابتدا  0/25گرم از
نمونة خشک و پودرشده وزن شد و به آن  100ميلیليتر اسيد
سولفوسالسيليک و سپس  1گرم سولفات پتاسيم اضافه و
حرارت داده شد .پس از خنکشدن  2/5گرم کاتاليزور (مرکب از
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سلنيم  +پتاسيم  +سولفات مس) اضافه و حرارت داده شد تا به
رنگ سبز درآيد .سپس ،در دستگاه کجلدال مقدار نيتروژن کل
بهدست آمد ( .)Ryan et al., 2001برای اندازهگيری فسفر
شاخساره و ريشه از روش محلول زرد (موليبدو وانادات) استفاده
شد ( .)Ryan et al., 2001فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل
 Schimadzo UV- 3100و در طول موج  430نانومتر اندازهگيری
شد .غلظت پتاسيم شاخساره و ريشه در عصارههای گياهی
تهيهشده به روش هضم تر و با دستگاه فليم فتومتر مدل ELEA
تعيين شد ( .)Ryan et al., 2001اندازهگيری غلظت آهن ،روی و
منگنز شاخساره و ريشه در عصارههای گياهی تهيهشده به روش
هضم تر و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل Shimadzu
 AA-670اندازهگيری شد (.)Ryan et al., 2001

نتايج و بحث
به منظور اجرای آزمايش ،خاک با بافت متوسط ،در محدودة
خنثی ،با شوری کم و فاقد محدوديت عناصر غذايی انتخاب شد.
نتايج تجزية خاک و برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک
استفادهشده در کشت گلخانهای در جدول  1آمده است.
pH

جدول  .1نتايج برخی ويژگیهای مهم فيزيکی و شيميايی خاک استفادهشده
در اين پژوهش

ويژگی خاک

مقدار

ويژگی خاک

مقدار

11/93
لوم رسی
کالس بافت
)P (mg/kg
138/77
8
)K (mg/kg
pH
*
7/2
1/68
)Fe (mg/kg
)ECe (dS/m
*
4/68
0/55
کربن آلی ()%
)Zn (mg/kg
*
23
0/1
نيتروژن کل ()%
)Mn (mg/kg
 24کربنات کلسيم معادل (7/01 )%
رطوبت ظرفيت زراعی ()%
ناچيز
گچ ()%
رطوبت نقطه پژمردگی (11/58 )%
*DTPA Extractable

نتايج تجزية واريانس نشان داد که آثار سادة نفت خام،
باکتری و کمپوست بر ميزان جذب عناصر غذايی نيتروژن ،آهن
و روی در سطح  1درصد ( )P<0/01معنادار شد (جدول  .)2آثار
متقابل و دوگانة نفت خام در باکتری برای پتاسيم شاخساره،
پتاسيم ريشه و فسفر شاخساره در سطح  1درصد ()P<0/01
معنادار شد ،ولی اثر معناداری بر فسفر ريشه و نيتروژن
شاخساره مشاهده نشد (جدول  .)2اثر متقابل و دوگانة نفت در
کمپوست برای پتاسيم ريشه و نيتروژن شاخساره در سطح
احتمال  1درصد ( )P<0/01و برای فسفر ريشه در سطح
احتمال  5درصد ( )P<0/05معنادار شد ،ولی اثر معناداری بر
پتاسيم شاخساره و فسفر شاخساره مشاهده نشد (جدول  .)2اثر
متقابل و دوگانة باکتری در کمپوست برای فسفر ريشه و
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نيتروژن شاخساره در سطح  1درصد ( )P<0/01و برای پتاسيم
ريشه در سطح  5درصد ( )P<0/05معنادار شد ،اما اثر معناداری
بر پتاسيم شاخساره و فسفر شاخساره مشاهده نشد (جدول .)2
اثر متقابل و سهگانة نفت خام در باکتری در کمپوست فقط برای
نيتروژن شاخساره و در سطح احتمال  1درصد ()P<0/01
معنادار شد ،اما اثر معناداری برای ساير عناصر مشاهده نشد

(جدول .)2
نتايج مقايسة ميانگين آثار اصلی نفت خام ،باکتری و
کمپوست با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
احتمال  5درصد بر غلظت عناصر غذايی نشان داد که همواره با
افزايش ميزان نفت خام ،غلظت نيتروژن شاخساره ،پتاسيم
شاخساره و ريشه کاهش يافت ،در حالی که فسفر شاخساره و
ريشه افزايش يافت (جدول  .)3همواره با افزايش ميزان
کمپوست ،نيتروژن شاخساره ،پتاسيم شاخساره و ريشه،
همينطور فسفر شاخساره و ريشه افزايش يافت و بيشترين
غلظت اين عناصر در سطح  10درصد کمپوست مشاهده شد که
دارای اختالف معناداری نسبت به ساير تيمارها بود (جدول .)3
نتايج حاکی از افزايش ميزان نيتروژن شاخساره ،پتاسيم
شاخساره و ريشه ،و نيز فسفر شاخساره و ريشه در حضور
باکتری بود که اختالف معناداری با تيمارهای شاهد (بدون
باکتری) در سطح احتمال  5درصد داشت (جدول  .)3نتايج
مقايسة ميانگين آثار متقابل و سهگانة نفت خام در باکتری در
کمپوست در سطح  5درصد نشان داد که همواره در سطوح
مشابه آلودگی با افزايش کمپوست ميزان نيتروژن شاخساره نيز
افزايش يافت و تيمارهای دارای باکتری سودوموناس نيز ميزان
نيتروژن بيشتری را دارا بود و بيشترين ميزان نيتروژن شاخساره
در سطح صفر آلودگی (شاهد) ،دارای باکتری  psu141و دارای
 10درصد کمپوست به ميزان  4/14درصد مشاهده شد که
دارای اختالف معناداری با ساير تيمارها بود (شکل  .)1افزايش
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ميزان نيتروژن شاخساره با افزايش ميزان کمپوست ممکن است
ناشی از معدنیشدن بيشتر نيتروژن باشد .همينطور در حضور
باکتریهای افزودهشده ،احتماالً به علت افزايش فعاليت آنها و

تجزية بيشتر کمپوست و نفت خام ،ميزان بيشتری نيتروژن در
اختيار گياه قرار گرفت و محتوای نيتروژن گياه افزايش يافت.
همچنين ،به علت توانايی باکتری سودوموناس  27psدر انحالل
فسفاتهای نامحلول ،ميزان فسفر گياه افزايش و اختالف

معناداری نسبت به شاهد نشان داد .از طرفی ،با افزايش ميزان
کمپوست ،به علت بهبود شرايط برای رشد ريزسازوارهها و نيز
بهبود شرايط فراهمی عناصر غذايی برای گياه و جذب آنها
توسط گياه ،ميزان فسفر و پتاسيم گياه افزايش نشان داد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش ميزان نفت خام،
غلظت نيتروژن و پتاسيم گياه کاهش يافت .اين نتايج ،همسو با
يافتههای ديگر محققان بود که گزارش کردند وجود نفت در
خاک به طور معناداری فراهمی فسفر و پتاسيم را برای گياه
کاهش میدهد و به علت اينکه اکسيژن و عناصر نيتروژن،
پتاسيم و فسفر برای رشد گياه ضروری است ،کاهش فراهمی
آنها سبب کاهش رشد گياه نيز میشود ( Dimitrow and
 .)Markow, 2000همچنين ،محققان ديگر کاهش غلظت سديم،
منيزيم و کلسيم شاخساره ،پتاسيم و منيزيم ريشه و افزايش
محتوای پتاسيم و نيتروژن شاخساره و سديم و کلسيم ريشه و
نيتروژن را در گياه جوجوبا تحت شرايط خاک آلوده به نفت
دهاند ( .)Shukry et al., 2013از سوی ديگر ،بسياری
گزارش کر 
از گزارشها بيان کردهاند که نفت خام سبب ايجاد شرايط
نامساعد برای رشد گياه در ارتباط با کاهش فراهمی عناصر مورد
نياز در دسترس گياه میشود؛ افزايش سطوح سمی از برخی
عناصر مانند آهن و روی گزارش شده است ( ;De Jong, 1980
 Udo and Fayemi, 1995).
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شکل  .1نتايج مقايسة ميانگين اثر متقابل نفت خام × باکتری × کمپوست بر ميزان نيتروژن شاخساره
حروف  P3 ،P0و  P6به ترتيب ،شاهد ،آلودگی  3درصد و آلودگی  6درصد
 Conو  psu 141و  psu 27psبه ترتيب ،تيمار بدون باکتری ،دارای باکتری سودوموناس  141و دارای باکتری سودوموناس 27ps

ولیزاده راد و همکاران :بررسی تاثير کمپوست زبالة شهری و باکتریهای تجزيه کنندة 753 ...
جدول  .2نتايج تجزية واريانس اثر تيمارهای مختلف باکتری و کمپوست بر ميزان عناصر غذايی گياه سپستان در تيمارهای مختلف نفت خام

ميانگين مربعات
منابع تغييرات

درجة آزادی

پتاسيم شاخساره

پتاسيم ريشه

فسفر شاخساره

فسفر ريشه

نيتروژن شاخساره

نفت خام ()P
باکتری ()B
کمپوست ()C

2
2
2
4
4
4
8
54

**0/97
**0/17
**0/36
**0/05
0/008ns
0/007ns
0/02ns
0/01

**0/09
**0/17
**0/35
**0/05
**0/05
*0/03
0/01ns
0/01

**0/0021
**0/0029
**0/0176
**0/0027
0/0002ns
0/0007ns
0/0004ns
0/0004

**0/0049
**0/0095
**0/0113
0/0003ns
*0/0008
**0/0010
0/0003ns
0/0002

**5/60
**2/47
**7/53
0/53ns
**0/13
**0/42
**0/28
0/02

7/21

6/78

9/87

12/63

4/99

P*B
P*C
B*C
P*B*C
خطا
ضريب تغييرات()%

* ** ،به ترتيب بيانگر معناداری تيمارها در سطوح  5درصد و  1درصد و  nsبيانگر عدم وجود اختالف معنادار بين تيمارهاست.
حروف  C ،Pو  Bبه ترتيب به معنای نفت خام ،کمپوست زبالة شهری و باکتری است.
جدول  .3نتايج مقايسة ميانگين تأثيرات مستقل تيمارهای باکتری و کمپوست در سطوح مختلف آلودگی بر غلظت عناصر غذايی سپستان

پتاسيم
شاخساره ()%

پتاسيم ريشه
()%

فسفر شاخساره
()%

فسفر ريشه
()%

نيتروژن شاخساره
()%

ميزان نفت خام
شاهد ()%0
 %3وزنی
 %6وزنی

1/90
1/67b
1/53c

a

1/55
1/43b
1/50a

b

0/19
0/20a
0/20a

b

0/11
0/13a
0/14a

a

a

3/56
3/17b
2/66c

c

c

c

c

c

ميزان کمپوست
شاهد ()%0
 %5حجمی
 %10حجمی

1/58
1/70b
1/82a

1/37
1/52b
1/59a

0/17
0/20b
0/22a

0/11
0/13b
0/15a

2/65
3/05b
3/69a

سطوح باکتری
شاهد (بدون باکتری)
سودوموناس 141
سودوموناس 27ps

1/61b
1/75a
1/74a

1/41c
1/51b
1/56a

0/19b
0/20a
0/21a

0/13b
0/11c
0/14a

2/82c
3/17b
3/39a

* ميانگينهای دارای حداقل يک حرف مشترک ،فاقد اختالف معنادار در سطح  5درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن است. 

جدول  4نتايج آزمون تجزية واريانس برای مقدار غلظت
عناصر منگنز ،آهن و روی در تيمارهای مختلف باکتريايی و
کمپوست و در سطوح مختلف نفت خام را نشان میدهد .نتايج
نشان داد که آثار سادة نفت خام ،باکتری و کمپوست بر غلظت
عناصر منگنز ،آهن و روی در سطح  1درصد ( )P<0/01معنادار
است ،به جز اثر کمپوست بر غلظت روی ريشه که در سطح
احتمال  5درصد ( )P<0/05معنادار است (جدول  .)4آثار
متقابل و دوگانة نفت خام در باکتری برای منگنز شاخساره،
منگنز ريشه و آهن شاخساره در سطح  1درصد ( )P<0/01و
برای روی در ريشه در سطح  5درصد ( )P<0/05معنادار است،
ولی اثر معناداری بر آهن ريشه و روی شاخساره مشاهده نشد

(جدول  .)4اثر متقابل دوگانة نفت در کمپوست برای منگنز
شاخساره ،منگنز ريشه و روی شاخساره در سطح احتمال 1
درصد ( )P<0/01معنادار شد ،ولی اثر معناداری بر آهن
شاخساره ،آهن ريشه و روی ريشه مشاهده نشد (جدول  .)4اثر
متقابل و دوگانة باکتری در کمپوست فقط برای منگنز شاخساره و
منگنز ريشه در سطح  1درصد ( )P<0/01معنادار شد ،در صورتی
که اثر معناداری بر آهن شاخساره ،آهن ريشه ،روی شاخساره و
روی ريشه مشاهده نشد (جدول  .)4اثر متقابل و سهگانة نفت خام
در باکتری در کمپوست برای منگنز شاخساره ،منگنز ريشه و روی
ريشه در سطح احتمال  1درصد ( )P<0/01معنادار شد و برای ساير
عناصر اثر معناداری مشاهده نشد (جدول .)4
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پژوهشگران اثر کشت يونجه و افزودن کود آلی بر حذف
بنزو پايرن از خاکهای آلوده در شرايط استريل (اتوکالو) را
بررسی کردند .بعد از شصت روز فقط  8/8درصد بنزوپايرن از
خاک شاهد حذف شد و در خاکی که فقط يونجه کشت شده
بود ،فقط  8/9درصد از بنزوپايرن حذف شد .همچنين ،استفادة
همزمان از کود آلی و کشت يونجه باعث حذف  11/6درصدی
اين آالينده شد و بيشترين پااليش مربوط به افزودن کود آلی به
خاک بود .بنابراين ،نتيجه گرفتند که کاهش بنزوپايرن در خاک

استريل ،همچنين افزايش حذف آن در استفاده از کود آلی
احتماالً به اين دليل است که سازوکار اصلی حذف اين آالينده،
فعاليت ريزسازوارههای موجود در خاک است (.)Fu et al., 2012
در پژوهشی ،گياه پااليی پايرن در سه نوع خاک توسط گياهان
يونجه و چاودار با کاربرد مواد آلی بررسی شد .نتايج نشان داد
که کاربرد کمپوست تجزية پيرن را بهطور معناداری افزايش داد
(.)Wang et al., 2012

جدول  .4نتايج تجزية واريانس اثر تيمارهای مختلف باکتری و کمپوست بر مقدار عناصر منگنز ،آهن و روی گياه سپستان در تيمارهای مختلف نفت خام
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

درجة آزادی

منگنز شاخساره

منگنز ريشه

آهن شاخساره

آهن ريشه

روی شاخساره

روی ريشه

نفت خام ()P
باکتری ()B
کمپوست ()C

2
2
2
4
4
4
8
54

**21472/71
**3730/96
**8041/83
**907/93
**1688/18
**490/78
**447/02
59/25
9/94

**44884/10
**7106/62
** 23191/74
**6355/35
**2810/12
**1594/91
**1170/89
135/92
12/06

**2675/40
**3552/17
**3032/80
**1278/62
58/17ns
83/01ns
281/244ns
138/25
11/74

**215992/72
**59609/08
**325117/15
2740/45ns
1669/83ns
7426/18ns
3195/75ns
3288/15
5/91

**438/21
**43/32
**1588/27
55/95ns
**28/49
12/87ns
**20/79
5/69
9/23

**22/31
**37/31
*8/29
*5/92
0/43ns
0/35ns
0/59ns
2/32
1/92

P*B
P*C
B*C
P*B*C
خطا
ضريب تغييرات()%

* ** ،به ترتيب بيانگر معناداری تيمارها در سطوح  5درصد و  1درصد و  nsبيانگر عدم وجود اختالف معنادار بين تيمارهاست.
حروف  C ،Pو  Bبه ترتيب به معنای نفت خام ،کمپوست زبالة شهری و باکتری است.

نتايج مقايسة ميانگين آثار اصلی نفت خام ،باکتری و
کمپوست بر غلظت منگنز شاخساره و ريشه ،آهن شاخساره و
ريشه ،همينطور روی شاخساره و ريشه نشان داد که همواره با
افزايش ميزان نفت خام ،غلظت منگنز شاخساره و ريشه و آهن
ريشه افزايش يافت ،درحالیکه غلظت آهن شاخساره و روی
شاخساره و ريشه کاهش يافت و بيشترين ميزان منگنز
شاخساره و ريشه و آهن ريشه در سطح سوم نفت خام (6
درصد) مشاهده شد و دارای اختالف معناداری با سطح دوم
آلودگی ( 3درصد) و بدون آلودگی بود ،در صورتی که بيشترين
غلظت آهن شاخساره و روی شاخساره و ريشه در تيمار بدون
آلودگی مشاهده شد (جدول  .)5با افزايش سطوح کمپوست
استفادهشده ،منگنز شاخساره و ريشه ،آهن شاخساره و ريشه،
همچنين روی شاخساره و ريشه به طور معناداری افزايش يافت
و بيشترين غلظت اين عناصر در سطح  10درصد کمپوست
مشاهده شد که دارای اختالف معناداری در سطح  5درصد
نسبت به ساير تيمارها بود (جدول  .)5نتايج حاکی از افزايش
غلظت منگنز شاخساره و ريشه ،آهن شاخساره و ريشه،
همينطور روی شاخساره و ريشه در حضور باکتری بود که
اختالف معناداری با تيمار بدون باکتری (شاهد) در سطح
احتمال  5درصد داشت .بيشترين غلظت منگنز شاخساره و
ريشه ،آهن شاخساره و روی شاخساره و ريشه در حضور باکتری

).
 psu27psمشاهده شد (جدول  5

نتايج مقايسة ميانگين آثار متقابل و سهگانة نفت خام در
باکتری در کمپوست نشان داد که همواره در سطوح مشابه
آلودگی با افزايش کمپوست ،ميزان منگنز شاخساره و ريشه
افزايش میيابد و بيشترين مقادير در باالترين سطح کمپوست
مشاهده شد .در سطح صفر آلودگی (شاهد) اختالف معناداری
بين سطوح مختلف کمپوست ،همينطور سطوح مختلف
باکتريايی مشاهده نشد .در سطح دوم آلودگی با افزايش ميزان
کمپوست اختالف معناداری در غلظت منگنز شاخساره مشاهده
شد ،اگرچه بين تيمارهای مختلف باکتريايی اختالف معناداری
مشاهده نشد .در سطح سوم آلودگی نيز با افزايش ميزان
کمپوست ،غلظت منگنز شاخساره به طور معناداری افزايش پيدا
کرد .همينطور در تيمارهای دارای باکتری غلظت منگنز
بيشتری مشاهده شد ،ولی بين تيمار فاقد باکتری (شاهد) و
تيمار دارای باکتری  psu141اختالف معناداری مشاهده نشد ،اما
تيمار دارای باکتری  psu27psاختالف معناداری با ساير تيمارها
داشت .بيشترين غلظت منگنز شاخساره در سطح سوم آلودگی،
دارای  10درصد کمپوست و باکتری  psu27psو به مقدار
ميلیگرم مشاهده شد که دارای اختالف معناداری با

175/3
ساير تيمارها بود (جدول .)6 
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جدول  .5نتايج مقايسة ميانگين تأثيرات مستقل تيمارهای باکتری و کمپوست در سطوح مختلف آلودگی بر غلظت عناصر منگنز ،آهن و روی شاخساره و ريشة
سپستان

ميزان نفت خام
شاهد ()%0
 %3وزنی
 %6وزنی
ميزان کمپوست
شاهد ()%0
 %5حجمی
 %10حجمی
سطوح باکتری
شاهد (بدون باکتری)

منگنز شاخساره
()mg/kg

منگنز ريشه
()mg/kg

آهن شاخساره
()mg/kg

آهن ريشه
()mg/kg

روی شاخساره
()mg/kg

روی ريشه
()mg/kg

51/80c
72/75b
107/63a

55/87c
96/66b
137/41a

111/58a
95/68b
93/25b

891/71c
951/05b
1067/52a

30/13a
25/16b
22/15c

80/32a
78/76b
78/72b

60/41c
76/85b
94/91a

65/48c
100/79b
123/66a

89/04c
111/31b
110/15a

851/49c
990/77b
1068/01a

17/41c
27/60b
32/44a

78/63b
79/49ab
79/67a

27/08a
916/83b
89/63c
81/43c
65/07c
24/55b
987/77a
112/38a
94/8b
78/61b
سودوموناس 141
ab
a
b
a
a
25/81
1005/67
98/49
113/71
88/49
سودوموناس 27ps
ميانگينهای دارای حداقل يک حرف مشترک فاقد اختالف معنادار در سطح  5درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن است.

80/04a
77/91b
79/84a


جدول  .6نتايج مقايسة ميانگين تأثيرات متقابل و سهگانة نفت خام در باکتری در کمپوست بر غلظت منگنز شاخساره و ريشه و غلظت روی شاخساره

منگنز شاخساره
()mg/kg

منگنز ريشه
()mg/kg

نفت * باکتری * کمپوست
42/70mn
42/67l
P0*B0*C0
68/57jkl
51/43jkl
P0*B0*C5
59/93klm
53/13jkl
P0*B0*C10
48/27lmn
52/03jkl
P0*B1*C0
jklm
jkl
64/00
52/10
P0*B1*C5
72/66ijk
54/40ijkl
P0*B1*C10
43/40mn
50/50jkl
P0*B2*C0
lmn
ijkl
46/87
53/63
P0*B2*C5
56/43klm
56/53ijkl
P0*B2*C10
28/77n
46/30kl
P3*B0*C0
g
113/97
50/37jkl
P3*B0*C5
142/33e
73/76gh
P3*B0*C10
57/30klm
58/90ijk
P3*B1*C0
ij
81/80
72/76h
P3*B1*C5
91/47hi
106/10de
P3*B1*C10
71/90ijk
61/63hij
P3*B2*C0
fg
119/13
89/10f
P3*B2*C5
163/30cd
95/87ef
P3*B2*C10
29/70n
67/77hi
P6*B0*C0
109/87gh
86/73fg
P6*B0*C5
ef
cd
137/03
113/73
P6*B0*C10
111/90g
90/33f
P6*B1*C0
121/47fg
95/50ef
P6*B1*C5
a
c
204/33
125/43
P6*B1*C10
155/47jde
73/80gh
P6*B2*C0
bc
b
181/50
140/07
P6*B2*C5
185/47ab
175/30a
P6*B2*C10
امنهای دانکن است.
ميانگينهای دارای حداقل يک حرف مشترک ،فاقد اختالف معنادار در سطح  5درصد با استفاده از آزمون چندد 
حروف  C ،Pو  Bبه ترتيب به معنای نفت خام ،کمپوست زبالة شهری و باکتری است.
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افزايش محتوای منگنز شاخساره با افزايش ميزان نفت

با توجه به نقش بارز استفاده از کمپوست در بهبود جذب

ممکن است به علت مقدار زياد اين فلز در نفت خام باشد.

عناصر و افزايش کارايی پااليش ،به نظر میرسد حضور کمپوست

همچنين ،غلظت زياد عناصر ميکرو در کمپوست استفادهشده از

به منزلة کود زيستی بر ايجاد تنوع زيستی و نيز افزايش جمعيت

داليل افزايش محتوای آهن ،روی و منگنز با افزايش کمپوست

ريزجانداران خاکزی مؤثر است .بر اين اساس ،محققان کاهش

استفادهشده است .وجود باکتریها نيز با افزايش فعاليت زيستی

بيشتر  PAH1را در خاکهای حاوی گياه نشان دادند و بيان

و تجزية نفت خام و کمپوست و در پی آن فراهمی بيشتر عناصر

کردند که سازوکارهايی در ريزوسفر اتفاق میافتد و ريشة گياه

موجود در آنها برای گياه ،همينطور ايجاد شرايط مناسب برای

ترشحاتی خارج میکند که سبب تحريک فعاليت جامعة
2

جذب عناصر غذايی ،سبب افزايش محتوای آهن و منگنز شده

ميکروبی مسئول تجزية  PAHمیشود (

است .همچنين گياه به منظور مقابله با شرايط بيشبود عناصر

.)1998

Sciliano et al.,

در محيط ريشه مقادير زيادی از برخی عناصر را در ريشه تجمع

در تحقيقات ديگر ،نشان داده شد که ترشحات ريشه به

میدهد و مانع جذب بيشتر ساير عناصر سمی میشود و غلظت

طور محسوسی تجزية زيستی فنانترن را در ريزوسفر خاک

زياد آهن ،روی و منگنز در ريشة گياه احتماالً به اين دليل است

افزايش میدهد که اين کار هم از طريق افزايش زيستفراهمی

Jing et al., 2007; Motesharezadeh and Savaghebi,

آلودگی و هم از طريق افزايش تعداد و فعاليت جمعيت ميکروبی

(

.)2015

انجام میشود ( .)Mollah et al., 2001آلودگی نفتی محتوای

محققان در بررسی اثر نفت خام بر عناصر معدنی خاک و

برخی عناصر در خاک را بهبود میبخشد ،مانند منيزيم ،پتاسيم،

گياه جوجوبا به اين نتيجه رسيدند که غلظت فلزات سنگين

فسفر و سديم؛ و بر ترکيب شيميايی دانههای ذرت اثر معناداری

مس ،منگنز ،کادميم و سرب در هر دو بخش گياه (ريشه و

دارد ( .)Agbogidi, 2007حساسيت گياهان به فلزات سنگين ،به

شاخساره) با افزايش سطوح نفت خام افزايش يافت ،درحالیکه

شبکة مرتبطی از سازوکارهای فيزيولوژيکی بستگی دارد،

روی در مقايسه با شاهد کاهش معناداری نشان داد .نتايج

 .1جذب و تجمع فلزات از طريق پيوند با مواد برونسلولی

پژوهش حاضر نيز حاکی از افزايش غلظت منگنز و کاهش روی
بود .در خاک مس ،آهن ،منگنز و روی با افزايش سطوح نفت
خام افزايش يافت ( .)Shukry et al., 2013تغييرات مشاهدهشده
در غلظت عناصر در گياه ممکن است به علت آسيب يا تخريب
سلولها در فضاها و ديوارة سلولی ،تجمع فلزات سنگين يا مواد

سمی حاصل از نفت خام باشد .همچنين ،نتيجه گرفتند که با
افزايش ميزان نفت خام ،ميزان مس ،منگنز ،کادميم و سرب به
مقدار زياد ،در ريشه تجمع پيدا کرد (بيش از  2درصد) ،در
حالی ک ه ميزان روی ريشه و اندام هوايی کاهش يافت و
بيشترين انتقال عناصر مس ،منگنز ،کادميم و روی در سطح 3

مانند :

مترشحه و مواد خروجی از ديوارة سلولی؛
 .2جريان (حرکت) فلزات سنگين

از سيتوپالسم به واکوئلها؛

 .3کمپلکسشدن يونهای فلزات سنگين در کنار سلول با موادی
چون اسيدهای آلی ،آمينواسيدها ،فيتوکالتينها و متالوتيونينها؛

 .4تجمع اسموليت و اسموپروتستانت و القای آنزيمهای
آنتیاکسيدانتی؛
فعاليتها و

 .5تغيير سوختوساز گياه برای اجازة انجام گرفتن
راههای سوختوسازی و تسريع مرمت سلولهای
رسيدن به 
آسيبديده ( Cho et al., 2003).

درصد نفت خام مشاهده شد ( .)Shukry et al., 2013همچنين،

نتيجهگيری کلی

بسياری از گزارشها بيان کردهاند که نفت خام سبب ايجاد

نتايج اين تحقيق نشان داد که کاربرد تيمارهای زيستی

شرايط نامساعد برای رشد گياه در ارتباط با کاهش فراهمی

باکتريايی و کمپوست سبب بهبود شرايط تغذيهای گياه شد و با

عناصر مورد نياز در دسترس گياه و افزايش سطوح سمی از

باکتریهای

برخی عناصر مانند آهن و روی میشود

افزايش

کمپوست

استفادهشده،

همينطور

( De Jong, 1980; Udo

تجزيهکننده و محرک رشد گياه ،جذب عناصر غذايی بهخوبی

 .)and Fayemi, 1995بر اساس برخی گزارشها ،تعدادی از

صورت گرفت .از آنجا که يکی از آثار منفی آلودگی نفتی ،تأثير

فاکتورهای خاکی مانند  ،pHمادة آلی ،ظرفيت تبادل کاتيونی و
رس بر فراهمی روی در خاک مؤثر است (
 .)Nabulo et al., 2008

;Alloway, 1995
1. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
2. Microbial population
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سپاسگزاری

ای گياه وبر جذب عناصر غذايی و برهمخوردن وضعيت تغذيه

نويسندگان اين مقاله از معاونت پژوهشی شرکت ملی مناطق
) به دليل حمايت مالی از اين طرحNISOC( نفتخيز جنوب
.کنند) تشکر و قدردانی می93 - ار-0835 :(قرارداد شماره

 با تداوم و تکميل،در نهايت کاهش رشد و توانايی گياه است
توان از اين تيمارها در گياهپااليی می،تحقيقات در اين زمينه
.خاکهای آلوده بهره برد
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