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ABSTRACT
One of the most important soil and environmental pollutants, particularly around refineries and oil pipelines
are oil pollutants which can affect on soil properties. Water repellency, as one of the important soil physical
properties, can also be affected by different pollutants in different soils. Therefore, the aim of this study aimed
is to evaluate the effect of 0, 1.5, 3, and 4.5% levels of crude oil, kerosene and gasoline on the static (soil-water
contact angle) and dynamic (water droplet penetration time) water repellency in clay loam, loamy sand, and
sandy loam soils. The results showed that the mean value of dynamic water repellency in loamy sand soil was
significantly more than of clay loam and sandy loam soils by 27 times and the mean value of static water
repellency in loamy sand and sandy loam soils was significantly more than of clay loam soil by 7% and 1%,
respectively. Furthermore, the mean value of dynamic water repellency in soils treated with kerosene and
gasoline were significantly lower than crude oil-treated soils by 100% and 96%, respectively and were
respectively lower by 19% and 15% for the mean value of static water repellency. In general, petroleum
products caused a significant increase in water repellency and the maximum value of water repellency was
observed in the crude oil-treated soils.
Keywords: Clay Loam, Crude Oil, Gasoline, Kerosene, Loamy Sand, Sandy Loam.
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اثر برخی مواد نفتی بر آبگريزی خاکهای با بافت مختلف
2

راضيه دريايی ،1سيد علی اکبر موسوی ،*1رضا قاسمی ،1مسعود رياضی

.1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/1/24 :تاریخ بازنگری -1400/3/22 :تاریخ تصویب)1400/4/21 :

چکيده
آالیندههای نفتی از مهمترین آالیندههای خاک و محیط زیست بهویژه در اطراف پاالیشگاهها و مسیرهای انتقال نفت هستند
که میتوانند بر بسیاری از ویژگیهای خاک موثر باشند .آبگریﺰی ،بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم فیﺰیکی خاک نیﺰ
میتواند در خاکهای مختلف به میﺰان متفاوتی تحت تاثیر آالیندههای نفتی قرار گیرد .بنابراین این پژوهش با هدف بررسی
اثر کاربرد سطوح صفر 3 ،1/5 ،و  4/5درصد نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل بر آبگریﺰی ایستا (زاویه تماس تعادلی آب با
خاک) و پویا (مدت زمان نفوذ قطره آب به خاک) در خاکهای لومرسی ،شنلومی و لومشنی انجام شد .نتایج نشان داد که
میانگین آبگریﺰی پویا در خاک شنلومی بهطور معنیداری به میﺰان  27برابر بیشتر از خاکهای لومرسی و لومشنی و
میانگین آبگریﺰی ایستا در خاکهای شنلومی و لومشنی بهطور معنیداری بهترتیب به میﺰان  7و  1درصد بیشتر از خاک
لومرسی بود .همچنین میانگین آبگریﺰی پویا در خاکهای تیمار شده با نفت سفید و گازوئیل در مقایسه با نفت خام
بهطور معنیداری بهترتیب به میﺰان  100و  96درصد و میانگین آبگریﺰی ایستا بهترتیب به میﺰان  19و  15درصد کمتر
بود .بهطور کلی مواد نفتی سبب افﺰایش معنیدار آبگریﺰی شدند و بیشینه مقادیر آبگریﺰی در خاکهای تیمارشده با
نفت خام مشاهده شد.
واژههای کليدی :شن لومی ،گازوئیل ،لوم رسی ،لوم شنی ،نفت خام ،نفت سفید.

مقدمه
آلودگیهای نفتی یک پیامد اجتنابناپذیر حاصل از افﺰایش سریع
جمعیت و فرایند صنعتی شدن هستند و از آنجا که بیشتر
تاسیسات پاالیشگاهی بر روی خاک احداث میشوند ،آلودگی
خاک با مواد نفتی در محدودهی پاالیشگاهها با توجه به پوسیدگی
مخازن ،پوسیدگی یا شکست خطوط لولههای انتقال و یا تصادف
تانکرها در مسیر انتقال امری شایع است ( Seyed Alikhani et
 .)al., 2011آالیندههای نفتی با اثرات منفی زیست محیطی
گوناگون و تﺄثیر بر ویژگیهای فیﺰیکی ،مکانیکی و شیمیایی خاک
و آب ،کیفیت آنها را به مخاطره انداخته و سﻼمت بشر را تهدید
میکند ( .)Fallah et al., 2013فرآوردههای نفتی از جمله رایج-
ترین و خطرناکترین آالیندههایی هستند که سبب آلودگی
محیط زیست میشوند ( .)Seyed Alikhani et al., 2011زندگی
بشر وابسته به منابع انرژی و به ویژه سوختهای فسیلی همچون
نفتخام و دیگر فرآوردههای نفتی پرمصرف همچون نفت سفید و
گازوئیل است .هیدروکربنهای نفتی مذکور به صورت طبیعی نیﺰ
در مواد شیمیایی که توسط انسان و برای فعالیتهای مختلف
شامل سوختگیری وسایل نقلیه و گرم کردن منازل استفاده
* نویسنده مسئولaamousavi@gmail.com :

میشوند ،وجود دارند .نشت ترکیبات نفتی تحت تﺄثیر نیروهای
موئینگی و ثقلی منجر به حرکت عمودی در خاکهای ﻏیر اشباع
شده و خلل و فرج خاک را پر میکند ( .)Delleur, 2000حضور
ترکیبات نفتی در خاک میتواند سبب بروز سمیت برای انسان و
سایر موجودات زنده و نیﺰ آلودگی آبهای زیر زمینی شود.
هیدروکربنهای نفتی به دلیل زیست تخریبپذیر بودن یکی از
شایعترین گروههای آلودهکنندههای آلی در محیط زیست
میباشند ( )Saadati et al., 2015و از مشکﻼت بسیار مهم و
عمدهای میباشد که محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده
را به طور جدی تهدید میکند ( Alharbi et al., 2018; Zeng et
al., 2018; Farzadkia et al., 2019 Chattopadhyay et al.,
 ،)2019; Hamid et al., 2020بنابراین پاالیش مکانهای آلوده به

ترکیبات نفتی امری ﺿروری و مهم میباشد که الزمهی آن
شناخت و بررسی تاثیر این آالیندهها بر ویژگیهای خاک است
( .)Saadati et al., 2015مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با اثر
آلودگیهای نفتی بر ویژگیهای فیﺰیکی ،مکانیکی و مقاومت
خاکها انجام شده ،نشان میدهد که برخی ویژگیهای خاک از
جمله نفوذپذیری ،زاویه اصطحکاک داخلی ،حدود آتربرگ و سایر
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ویژگیهای مقاومتی خاک آلوده نسبت به خاک طبیعی متفاوت
است ( .)Estabragh et al., 2011; Estabragh et al., 2016عمده
پژوهشها در ارتباط با تاثیر آلودگی خاک بر نفوذپذیری خاک
بوده که در کشاورزی بسیار حائﺰ اهمیت است و با سایر ویژگیهای
فیﺰیکی و مکانیکی خاک ارتباط زیادی دارد ( & Heidarpoor
Oliaei, 2013; Antony et al., 2016; Ghahremani et al.,
.)2018

یکی از معضﻼت عمده خاکهای آلوده به نفت بهویژه در
مناطﻖ خشک دنیا آبگریﺰی است .آبگریﺰی و آبدوستی
ویژگیهای مهم فیﺰیکی هستند که تﺄثیر زیادی بر روابط آب و
خاک دارند .آبگریﺰی خاک با مقاومت خاک در برابر جذب آب
در دورههای زمانی متفاوت مشخﺺ میشود ( Tadayonnejad et
)al., 2017؛ به بیان دیگر آبگریﺰی خاک شامل مقاومت خاک
در برابر خیسیدگی است که میتواند سبب کاهش سرعت نفوذ
آب برای ﭼند ثانیه تا ﭼند ساعت و یا حتی ﭼند هفته شود
( .)Atashnama et al., 2017یکی از دالیل آبگریﺰی خاک،
حضور ترکیبات آلی آبگریﺰ است که سطﺢ ذرات خاک را می-
پوشانند .این ترکیبات آلی معموالً از برگها و ریشههای گیاهان
شامل مومها ،اسیدهای ﭼرب و کوتینها میباشند ( Hosseini et
 .)al., 2015; Tadayonnejad et al., 2017آبگریﺰی شدید
ممکن است سبب تنش گیاهی و کاهش تولید محصول شود
( .)Doerr et al., 2000; Tadayonnejad et al., 2017در اکثر
پژوهشها ،نتایج نشان داده است که حضور آالیندههای نفتی در
خاک سبب بروز آبگریﺰی شدید در خاک میشود ( Buczko and
 .)Bens, 2006; Takawira et al., 2014در پژوهشی نیﺰ بیان شده
که شدت آبگریﺰی پس از گذشت یک دورهی خشکی طوالنی
مدت ،افﺰایش مییابد ( .)Ghazanshahi, 2006همچنین آب-
گریﺰی سبب کاهش نفوذپذیری و ﻇرفیت نفوذ آب به خاک،
افﺰایش رواناب سطحی ،کاهش قابلیت خیسخوردگی خاک،
خیسخوردگی ﻏیر یکنواخت خاک ،تاثیر بر توزیع سه بعدی و
پویایی رطوبت خاک ،افﺰایش سیﻼب ناشی از بارانهای شدید و
تشدید فرسایش خاک میشود ( Wallis et al., 1990; Zarei et
 .)al., 2015; Amjadian et al., 2018همچنین توسعه جریان
انگشتمانند یا گذرگاههای جریان ترجیحی ،تلفات عناصر ﻏذایی،
ایجاد ناپایداری در جریان و جبهه رطوبتی نامنظم نیﺰ پدیدههایی
هستند که در اثر آبگریﺰی خاک به وجود میآیند ( Jordan et
 .)al., 2009آبگریﺰی خاک با میﺰان کربن آلی خاک ( Nelson
 )& sommer, 1996و رطوبت خاک ()Fishkis et al., 2015
ارتباط مستقیم دارد و حساسترین فاکتور مرتبط با تغییرات آب-
گریﺰی و آبدوستی ،مقدار رطوبت خاک است ( & Hallett
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 .)Young, 1999با توجه به مطالعات عوامل زیادی مانند مقدار و
نوع ماده آلی ،بافت خاک ،نوع کاربری زمین ،مقدار رطوبت خاک،
پهاش خاک و آتشسوزی در ایجاد و تغییر شدت آبگریﺰی
خاک دخالت دارند ( .)Vogelmann et al., 2013برخی
پژوهشگران ماده آلی را به عنوان عامل شکلگیری پدیده آب-
گریﺰی در خاک معرفی نمودند ( .)Bisdom et al., 1993در اﻏلب
پژوهشهای انجام شده همبستگی معنیداری بین مقادیر کربن
آلی و آبگریﺰی خاک مشاهده شده است ( Mirbabaei et al.,
.)2013; Aelamanesh et al., 2014
با توجه به اینکه ایران کشوری نفتخیﺰ است ،آلوده شدن
خاک با مواد نفتی مختلف در ایران امری شایع بوده و شناسایی
رفتار خاک در مواجه با این مشکل و تعیین ﭼگونگی مدیریت آن
ﺿروری میباشد .بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی اثر سطوح
مختلف نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل به عنوان سه ماده نفتی
پر مصرف بر آبگریﺰی پویا و ایستا در سه خاک با بافتهای لوم
رسی ،لوم شنی و شن لومی انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش در سال  1398در بخش علوم خاک دانشکده
کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه (طول جغرافیایی
 29درجه و  50دقیقه شمالی ،عرض جغرافیایی  54درجه و 46
دقیقه شرقی ،و ارتفاع  1810متر از سطﺢ دریا) انجام شد.
مراحل آمادهسازی

پژوهش در قالب آزمایشهای فاکتوریل در قالب طرح کامﻼ
تصادفی به صورت گلدانی و با سه تکرار انجام شد .تیمارهای
آزمایش شامل ﭼهار سطﺢ صفر 3 ،1/5 ،و  4/5درصد وزنی از سه
نوع آالینده آلی نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل و سه نوع بافت
خاک مختلف شامل کﻼس بافتهای لوم رسی ،شن لومی و لوم
شنی بودند (الزم به ذکر است سطوح انتخابی آالیندههای نفتی با
بررسی مقاالت متعدد ،انجام آزمایش و همچنین جلوگیری از
روانی بیش از حد نمونههای خاک انتخاب شدند) .خاک با بافت
لوم رسی به صورت طبیعی از خاک سری دانشکده واقع در منطقه
باجگاه و دو بافت دیگر به صورت مصنوعی و دست ساز تهیه شد
(به منظور دستیابی به مقادیر تقریبی از شن و رس و کﻼسهای
بافت خاک معرف در خاکهای مورد استفاده ،در این پژوهش از
دو خاک مصنوعی و دستساز استفاده شد) .بهاین ترتیب که برای
تهیه  3کیلوگرم از نمونههای خاک مورد نظر ،به مقدار الزم از دو
نوع بافت خاک رس لومی و شنی به عنوان بافت پایه که به ترتیب
از سری کوی اساتید دانشکده کشاورزی شیراز و منطقه سیوند
استان فارس تهیه شده بودند استفاده شد .برای ساخت  3کیلوگرم
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خاک با بافت شن لومی به ترتیب مقدار  93/48و  6/52درصد از
خاکهای شنی و لوم رسی و برای ساخت  3کیلوگرم خاک با
بافت لوم شنی به ترتیب مقدار  46/16و  53/84درصد از خاک-
های شنی و لوم رسی استفاده و ترکیب شد .الزم به ذکر است در
نمونههایی از خاکهای مورد مطالعه ،برخی ویژگیهای فیﺰیکی و
شیمیایی اولیه با استفاده از روشهای استاندارد معمول اندازه-
گیری شد (جدول  .)1بافت خاکهای تهیه شده نیﺰ با روش
هیدرومتر ( )Gee & Bauder, 1986اندازهگیری شد .برای آشنایی
بیشتر با ترکیب شیمیایی و ساختار آالیندههای نفتی مورد مطالعه
نیﺰ آزمایشهایی در آزمایشگاه مرکﺰی نفت دانشکده نفت دانشگاه
شیراز انجام و نتایج گﺰارش شد (جدول  .)2پس از تهیه نسبتهای
مختلف ازخاکهای اولیه و آمادهسازی بافتهای خاک مورد

مطالعه ،تیمارهای نفتی با درصدهای ذکر شده و در سه تکرار به
خاکهای مورد مطالعه اﺿافه شد ،سپس نمونههای  3کیلوگرمی
تیمار شده به گلدانهای استوانهای شکل پﻼستیکی منتقل شد و
به مدت  72ساعت در یک محیط در بسته و در داخل پاکت ،به
منظور اثرگذاری بهتر و بیشتر آالینده بر خاک و جلوگیری از
تبخیر آنها نگهداری شدند .پس از گذشت  72ساعت ،نمونههای
مربوط به هر بافت توزین و سپس به مدت ده هفته و هر هفته
یک بار در حد رطوبت ﻇرفیت مﺰرعه (که قبﻼ با استفاده از روش
گلدانی تعیین شده بود) با آب مقطر آبیاری شدند .در پایان مدت
آزمایش (پس از ده هفته) ،ویژگیهای مورد نظر به شرح زیر در
نمونههای خاک اندازهگیری شدند:

جدول  -1برخی ويژگیهای عمومی خاکهای مورد استفاده در پژوهش
ویژگیها
رس (درصد)
سیلت (درصد)
شن (درصد)
کﻼس بافت
رطوبت ﻇرفیت مﺰرعه (درصد وزنی)
کربنات کلسیم معادل (درصد)
سدیم عصاره اشباع (میلیگرم در لیتر)
پتاسیم عصاره اشباع (میلیگرم در لیتر)
ﻇرفیت تبادل کاتیونی (سانتیمول بار در کیلوگرم)
پهاش خمیر اشباع
قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع (دسی زیمنس بر متر)
ماده آلی (درصد)

آبگريزی پويا (آبگريزی به روش قطره آب)WDPT ،

برای تعیین آبگریﺰی پویای خاک از روش زمان الزم برای نفوذ
قطره آب به خاک ( )Dekker et al., 2009استفاده شد .به این
ترتیب که در این روش ،سه قطره آب روی سطﺢ صاف و دست
نخورده خاک موجود در هر گلدان قرار داده شد و مدت زمان الزم
برای نفوذ و جذب قطرهها (سه قطره در هر گلدان در هر روز)
توسط خاک در پنج روز متوالی اندازهگیری و میانگین آنها گﺰارش
شد (شکل  -1الف) .الزم به ذکر است قطره ﭼکان مورد استفاده،
قطره ﭼکان پﻼستیکی با حجم  5میلیلیتر و قطر قطره حدود
 2/5میلیمتر بود .در این مرحله از آزمایش ،برای به دست آوردن
رطوبت خاک ،گلدانها در روزهای اندازهگیری آبگریﺰی پویا
(زمان الزم برای نفوذ قطره آب به خاک) توزین شدند .رابطه

نمونههای خاکی
خاک اول

خاک دوم

خاک سوم

29/93
32/78
37/29
لوم رسی
25
36/85
31/10
16/10
17/23
7/63
0/736
0/885

3/6
9/15
87/25
شن لومی
17
39/75
37/90
27/10
8/4
7/38
0/861
0/341

8/95
28/31
62/74
لوم شنی
20
25/15
30/17
12/90
8/7
7/68
0/640
0/477

رگرسیونی بین میﺰان رطوبت و زمان نفوذ آب در خاک به دست
آمد .سپس میﺰان زمان نفوذ قطره آب در خاک در رطوبت ﻇرفیت
مﺰرعه برای هر تیمار محاسبه شد و مقایسه تیمارها از نظر زمان
نفوذ آب به خاک در این رطوبت انجام شد .ﭼنانچه زمان الزم
برای نفوذ قطره آب به خاک کمتر از  5ثانیه باشد ،خاک قابل
مرطوب شدن است ،در ﻏیر این صورت اگر زمان الزم برای نفوذ
قطره آب  5تا  60ثانیه 60 ،تا  600ثانیه 600 ،تا  3600ثانیه و
بیشتر از  3600ثانیه باشد خاک به ترتیب به طور جﺰیی آبگریﺰ،
قویا آبگریﺰ ،به شدت آبگریﺰ و بینهایت آبگریﺰ خواهد بود
( .)Dekker & Ritsema, 1994الزم به ذکر است این آزمایش
بﻼفاصله پس از آخرین آبیاری بر روی خاک دستنخورده موجود
در گلدان ،در طول یک هفته و در رطوبتهای مختلف انجام شد.

(علمی – پژوهشی)

دريايی و همکاران :اثر برخی مواد نفتی بر آبگريزی خاکهای با 2241 ...
جدول  -2برخی ويژگیهای مواد نفتی مورد استفاده در پژوهش
روش /وسیله اندازهگیری

ویژگی (واحد)

مقدار

گرانروی دینامیک( 1سانتی پواز)
گرانروی سینماتیک( 2سانتی استوک)
نقطه ریﺰش( 3درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

4/26
4/93
-4/5
0/8647

گرانروی دینامیک (سانتی پواز)
گرانروی سینماتیک (سانتی استوک)
نقطه ریﺰش (درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

1/61
1/94
< - 60
0/8300

گازوئیل
ویسکومتر ﭼرخشی
ASTM D445-03
ASTM D97-02

پیکنومتر
نفت سفید
ویسکومتر ﭼرخشی
ASTM D445-03
ASTM D97-02

پیکنومتر
نفت خام

ویسکوزیته دینامیک
گرانروی دینامیک (سانتی پواز)

50/8
50/9
52/2
53/6

نقطه ریﺰش (درجه سانتیگراد)
ﭼگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

دور در

دقیقه4

30
50
70
90
+2
0/9231

گشتاور(%) 5

25/4
42/3
60/8
80/3

ویسکومتر ﭼرخشی

ASTM D97-02

پیکنومتر

تمام ویژگیهای فوق در فشار  640میلیمتر جیوه و دمای  26/5درجه سانتیگراد (دما و فشار معمول آزمایشگاه) اندازهگیری شدهاند.

آبگريزی ايستا (زاويه تماس تعادلی آب با خاک)

برای انجام این آزمایش ،زاویه تماس تعادلی آب با خاک به شرح
زیر اندازهگیری شد ( .)Roy & McGill, 2002ابتدا خاک مورد
مطالعه از الک  2میلیمتر عبور داده و با استفاده از سیستم قیف
و شیلنگ (برای حفظ دانهبندی خاک) در دو لوله شیشهای مدرج
به طول  50سانتیمتر و قطر  1/5سانتیمتر که انتهای آنها به
خوبی با توری پوشانده شده است (برای جلوگیری از ریختن
خاک) ،ریخته شد (به گونهای که در هر لوله ارتفاع خاک  20تا
 25سانتیمتر باشد) .سپس ﭼند ﺿربه به تعداد مساوی به هر
کدام از ستونها زده شد تا دانهبندی خاک حالت طبیعیتری به
خود بگیرد و دو پتریدیش که کف آن دو قطعه ﭼوب ﭼسبانده
شده بود (برای صعود راحت آب و الکل) را انتخاب کرده و در یکی
از پتری دیشها آب مقطر و دیگری الکل اتیلیک  96درصد ریخته
شد .با قرار دادن ستونهای خاک در پتری دیشها آب و الکل در
داخل ستونها صعود کرده و منجر به خیس شدن خاک شدند
(شکل  -1ب) .سپس در زمانهای مختلف ارتفاع صعود آب و
الکل اندازهگیری شد تا زمانی که سرعت صعود کم یا ناﭼیﺰ شود.
با رسم مقادیر سرعت صعود در برابر معکوس ارتفاع صعود برای
آب و الکل در یک دستگاه مختصات بهترین خطوط رگرسیونی به

نقاط مشخﺺ شده برازش داده و معادله خطوط تعیین شد.
در حداکثر صعود ،سرعت صعود برابر با صفر میشود و در
نتیجه محل تقاطع نمودار با محور افقی (عکس حداکثر ارتفاع)
برابر با ارتفاعی است که معادل بیشترین صعود مویینگی میباشد.
با توجه به دانستن اطﻼعات مربوط به الکل با استفاده از رابطه ()1

میانگین شعاع خلل و فرج خاک محاسبه شد.
(رابطه )1

-2δa .cosθ
ρ a .g.r

= ha

که در آن  haحداکثر ارتفاع صعود الکل در خاک (سانتی-
متر) δa ،کشش سطحی الکل ( 22/3دین بر سانتیمتر) g ،شتاب
ثقل ( 981سانتیمتر بر مجذور ثانیه) ρa ،جرم مخصوص الکل
( 0/79گرم بر سانتیمتر مکعب) r ،متوسط شعاع خلل و فرج
خاک (سانتیمتر) و  θزاویه تماس الکل با خاک و برابر با صفر
(درجه) است.
با استفاده از حداکثر ارتفاع صعود آب و شعاع خلل و فرج
محاسبه شده از رابطه قبل و قرار دادن ویژگیهای آب در معادله
( ،)2زاویه تماس آب با خاک محاسبه میشود.
(رابطه )2

-2δ w .cosθ
ρ w .g.r

= hw

Dynamic viscosity
Kinematic viscosity
Pour point
)Revolution per minute (RPM
Torque

12345-
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که در آن  hwحداکثر ارتفاع صعود آب در خاک (سانتیمتر)،
 δwکشش سطحی آب ( 72/2دین بر سانتیمتر) ρw ،جرم

مخصوص آب (یک گرم بر سانتیمتر مکعب) و  θزاویه تماس آب
با خاک (درجه) میباشد.

(الف)

(ب)
شکل  -1شيوه اندازهگيری آبگريزی پويا (الف) و ايستا (ب) در خاکهای مورد مطالعه در اين پژوهش

تجزيه و تحليل آماری دادهها

مقادیر آبگریﺰی پویا و ایستای اندازهگیری شده در خاکهای
تیمار شده با تیمارهایهای مورد مطالعه با استفاده از نرمافﺰارهای
آماری  EXCELو  SASتجﺰیه و تحلیل شد و میانگینهای مربوط
به اثر هر یک از تیمارها به صورت جداگانه و نیﺰ برهمکنشهای
مورد بررسی آنها با استفاده از آزمون ﭼند دامنهای دانکن در سطﺢ
 5درصد مقایسه شد.

نتايج و بحث
آبگريزی پويای خاک (مدت زمان الزم برای نفوذ قطره آب به
خاک)

نتایج تجﺰیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد سطوح  3 ،1/5و 4/5
درصد آالیندههای نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل بر آبگریﺰی
پویای خاک (مدت زمان الزم برای نفوذ قطره آب) در سطﺢ

(علمی – پژوهشی)

دريايی و همکاران :اثر برخی مواد نفتی بر آبگريزی خاکهای با 2243 ...

برهمکنشهای دوتایی و سه تایی در سطﺢ  1درصد معنیدار
بودند (جداول  3و .)4

احتمال  1درصد معنیدار بود .همچنین نتایج نشان داد که بافت
خاک ،تیمار نفتی و سطوح مختلف آنها و همچنین هر یک از

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (دو عاملی) اثر مواد نفتی بر آبگريزی ايستا ،زاويه تماس تعادلی آب با خاک(  ،درجه) و آبگريزی پويا ،مدت زمان نفوذ قطره
آب به خاک( WDPT ،ثانيه) در خاکهای با بافت مختلف
منابع تغییر

درجه
آزادی

بافت
سطوح مواد نفتی

2
3

میانگین مربعات
نفت خام

گازوئیل

نفت سفید



WDPT



WDPT



WDPT

**1405
**3908

**434278649
**84596133

**99/15
**656

**167/48
**301/67

**25/09
**966

**453801
**261495

برهم کنش بافت خاک و سطوح مواد نفتی

6

**320

**71404718

**32

**15/02

**91/91

**153098

خطا
ﺿریب تغییرات (درصد)

24

3/87
2/44

371931
16/64

0/234
0/737

0/538
5/15

1/07
1/51

193/57
8/99

* و ** بهترتیب معنیداری در سطوح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهند.
جدول  -4نتايج تجزيه واريانس (سه عاملی) اثر مواد نفتی بر آبگريزی ايستا ،زاويه تماس تعادلی آب با خاک(  ،درجه) و
آبگريزی پويا ،مدت زمان نفوذ قطره آب به خاک( WDPT ،ثانيه) در خاکهای با بافت مختلف

منابع تغییر

درجه آزادی

بافت خاک
نوع ماده نفتی
سطوح مواد نفتی
بر هم کنش بافت خاک و نوع ماده نفتی
بر هم کنش بافت خاک و سطوح مواد نفتی
بر هم کنش نوع و سطوح مواد نفتی
برهم کنش بافت خاک ،نوع و سطوح مواد نفتی
خطا

2
2
3
4
6
6
12
72

میانگین مربعات
WDPT



**134994761
**152874707
**30543682
**146162031
**21338391
**26402617
**23964243
125789

**261
**2263
**4604
**634
**94/28
**463
**175
1/73

* و ** بهترتيب معنیداری در سطوح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهند.

نتایج مقایسه میانگین نشان داد به طور میانگین در هر دو
بافت خاک شن لومی و لوم شنی میﺰان آبگریﺰی پویا در خاک-
های تیمار شده با نفت سفید و گازوئیل در مقایسه با خاکهای
تیمار شده با نفت خام به طور معنیداری کمتر بود (جدول  .)5به
طوریکه در خاکهای مذکور تیمار شده با نفت سفید میانگین
آبگریﺰی پویای خاک به ترتیب به میﺰان حدود  100و  96درصد
و در خاکهای تیمار شده با گازوئیل به ترتیب به میﺰان حدود
 100و  81درصد کمتر از خاکهای تیمار شده با نفت خام بود.
این درحالیست که در خاکهای لوم رسی روند تغییرات به شکل
دیگری بود ،بدین گونه که کاربرد نفت سفید و گازوئیل نسبت به
نفت خام ،آبگریﺰی پویای خاک را به ترتیب به میﺰان حدود 4
درصد و  22برابر افﺰایش داد (هر ﭼند افﺰایش حاصل از کاربرد
نفت سفید نسبت به نفت خام از نظر آماری معنی دار نبود).
همچنین نتایج نشان داد به طور میانگین کاربرد سطوح
 3 ،1/5و  4/5درصد تیمارهای نفتی در همه خاکهای مورد

مطالعه سبب افﺰایش معنیدار آبگریﺰی پویای خاک در مقایسه
با شاهد (سطﺢ صفر تیمار نفتی) شد (البته الزم به ذکر است که
این افﺰایش تنها در سطﺢ  1/5درصد خاکهای لوم رسی معنیدار
نبود) .به عبارتی کاربرد سطوح مذکور به ترتیب سبب افﺰایش
معنیدار آبگریﺰی پویا به میﺰان حدود  26 ،2و  28برابر در خاک
لوم رسی ؛  622 ،342و  877برابر در خاکهای شن لومی و ،3
 6و  75برابر در خاکهای لوم شنی در مقایسه با شاهد شد (جدول
 .)5بیشترین و کمترین مقدار آبگریﺰی پویا در خاک لوم رسی
به ترتیب به میﺰان  767و  6/51ثانیه و به ترتیب در خاکهای
تیمار شده با  4/5درصد گازوئیل و شاهد (بدون کاربرد نفت سفید)
مشاهده شد .در حالی که بیشترین و کمترین مقدار آبگریﺰی
پویا در خاک شن لومی به ترتیب به میﺰان  20225و  4/6ثانیه و
در خاکهای تیمار شده با  4/5درصد نفت سفید و شاهد (بدون
کاربرد نفت سفید) مشاهده شد .در خاکهای لوم شنی نیﺰ
بیشترین و کمترین مقدار آبگریﺰی پویا به ترتیب به میﺰان
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 1350و  6/67ثانیه و در شرایط تیمار با  4/5درصد نفت سفید و

شاهد (بدون کاربرد نفت سفید) مشاهده شد (جدول .)5

جدول  -5اثر سطوح مواد نفتی مورد مطالعه بر آبگريزی پويا (مدت زمان الزم برای نفوذ قطره آب به خاک ،ثانيه) در خاک-
های با بافت مختلف
سطوح (درصد وزنی)

مواد نفتی
گازوئیل

میانگین

نفت سفید

نفت خام

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

12/17* c
13/53 c
19/48 c
22/84 c
17/00 B

6/51 c
17/75 c
23/42 c
23/11 c
17/70 B
بافت شن لومی (میانگین= )3646 A

10/20c
15/04 c
716 b
767 a
377A

9/62C
15/44 C
253B
271 A

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

10/70 d
7871 c
14327b
20225 a
10609 A

4/60 d
7/40d
14/40 d
13/50 d
10/50 B
بافت لومشنی (میانگین= )152 B

6/70 d
12/50 d
17/90 d
26/30 d
15/90 B

7/70 D
2630 C
4787 B
6755 A

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

7/39 i
46/17d
76/08c
1350a
370 A

7/39 i
9/95 hi
36/46 e
232 b
71/49B

7/15 D
23/02 C
42/94B
534A

بافت لومرسی (میانگین= )137 B

6/67 i
12/94gh
16/29 fg
20/98 f
14/22 C

* .در مورد هر خاک ،ميانگينهايی که در هر رديف يا ستون حداقل در يک حرف آماری بزرگ و اعدادی که در بدنه جدول حداقل در يک
حرف آماری کوچک مشترک هستند از نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.

نتایج همچنین نشان داد میانگین آبگریﺰی پویا در خاک
شن لومی به طور معنیداری به میﺰان حدود  27برابر بیشتر از
آبگریﺰی پویا در خاکهای لوم رسی و لوم شنی میباشد (شکل
 .)1به طور کلی میانگین آبگریﺰی پویا در خاکهای تیمار شده
با نفت سفید و گازوئیل در مقایسه با نفت خام به طور معنیدار و
به ترتیب به میﺰان حدود  100و  96درصد کمتر بود (شکل  )1و
کاربرد سطوح  3 ،1/5و  4/5درصد تیمارهای نفتی مورد نظر نیﺰ
به طور کلی سبب افﺰایش معنیدار میانگین آبگریﺰی پویا به
ترتیب به میﺰان حدود  207 ،109و  308برابر در مقایسه با شاهد
شدند (شکل .)1
نتایج نشان داد بر اساس معیار Dekker & Ritesma
( ،)1994خاکهای مختلف تیمار شده با سطوح مختلف مواد نفتی
مورد استفاده در دستههای مختلف آبگریﺰی قرار گرفتهاند
(جدول  .)5اما به طور کلی میانگین هر یک از بافتهای لوم رسی،
شن لومی و لوم شنی به ترتیب در دستهی خاکهای قویا آبگریﺰ،

بینهایت آبگریﺰ و قویا آبگریﺰ قرار گرفتند .همچنین میانگین
مدت زمان الزم برای نفوذ قطره آب نشان داد که خاکهای تیمار
شده با نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل در خاکهای لوم رسی به
ترتیب در دستهی خاک به طورجﺰئی آبگریﺰ ،به طور جﺰئی آب-
گریﺰ و قویا آبگریﺰ؛ در خاکهای شن لومی به ترتیب بی نهایت
آبگریﺰ ،به طور جﺰئی آبگریﺰ و به طور جﺰئی آبگریﺰ و در
خاکهای لوم شنی به ترتیب قویا آبگریﺰ ،به طور جﺰئی آبگریﺰ
و قویا آبگریﺰ قرار گرفتند .از سوی دیگر نتایج نشان داد به طور
میانگین خاکهای تیمار شده با سطوح  3 ،1/5 ،0و  4/5درصد
تیمارهای نفتی در خاکهای لوم رسی به ترتیب در دسته به طور
جﺰئی آبگریﺰ ،به طور جﺰئی آبگریﺰ ،قویا آبگریﺰ و قویا آبگریﺰ؛
در خاکهای شن لومی به ترتیب به طور جﺰئی آبگریﺰ ،به شدت
آبگریﺰ ،بینهایت آبگریﺰ و بینهایت آبگریﺰ و در خاکهای لوم
شنی به ترتیب به طورجﺰئی آبگریﺰ ،به طور جﺰئی آبگریﺰ ،به
طور جﺰئی آبگریﺰ و قویا آبگریﺰ قرار گرفتند.

(علمی – پژوهشی)

دريايی و همکاران :اثر برخی مواد نفتی بر آبگريزی خاکهای با 2245 ...
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شکل  -1اثر سطوح مختلف مواد نفتی مورد آزمايش بر آبگريزی پويا (مدت زمان الزم برای نفوذ قطره آب به خاک) در خاکهای با بافت مختلف
(ستونهايی که حداقل در يک حرف مشترک هستند از نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند).

آبگريزی ايستا (زاويه تماس تعادلی آب با خاک)

نتایج تجﺰیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد سطوح  3 ،1/5و 4/5
درصد آالیندههای نفت خام ،نفت سفید و گازوئیل بر آبگریﺰی
ایستا در سطﺢ احتمال  1درصد معنیدار بود .همچنین نتایج
نشان داد که بافت خاک ،تیمار نفتی و سطوح مختلف آنها و
همچنین هر یک از برهمکنشهای دوتایی و سه تایی در سطﺢ
احتمال  1درصد معنیدار بود (جداول  3و  .)4نتایج مقایسه
میانگین نشان داد به طور میانگین در هر سه بافت خاک مورد
مطالعه میﺰان آبگریﺰی ایستا در خاکهای تیمار شده با نفت
سفید و گازوئیل در مقایسه با خاکهای تیمار شده با نفت خام به
طور معنیداری کمتر است .به طوری که در خاکهای لوم رسی،
شن لومی و لوم شنی تیمار شده با نفت سفید میﺰان آبگریﺰی
ایستا به ترتیب به میﺰان حدود  32 ،4و  16درصد و در خاکهای
تیمار شده با گازوئیل به ترتیب به میﺰان حدود  25 ،2و  15درصد
کمتر از خاکهای تیمار شده با نفت خام بود (جدول  .)6همچنین
نتایج نشان داد به طور میانگین کاربرد سطوح  3 ،1/5و  4/5درصد
تیمارهای نفتی در همه خاکهای مورد مطالعه سبب افﺰایش
معنیدار آبگریﺰی ایستا در مقایسه با شاهد (سطﺢ صفر تیمار
نفتی) شد .به طوریکه کاربرد سطوح مذکور در خاکهای لوم
رسی به ترتیب سبب افﺰایش آبگریﺰی ایستا به میﺰان حدود ،22
 41و  37درصد؛ در خاکهای شن لومی به میﺰان حدود 52 ،42

و  62درصد و در خاکهای لوم شنی به میﺰان حدود  55 ،39و
 66درصد در مقایسه با شاهد شد (جدول .)6
بیشترین و کمترین مقدار آبگریﺰی ایستا در خاک لوم
رسی به ترتیب به میﺰان  80/36و  54/70درجه و به ترتیب در
خاک تیمار شده با  4/5درصد گازوئیل و بدون کاربرد نفت خام
(شاهد) مشاهده شد .در حالیکه بیشترین و کمترین مقدار آب-
گریﺰی ایستا در خاک شن لومی به ترتیب به میﺰان  126و 53/48
درجه و در خاک تیمار شده با  4/5درصد نفت خام و بدون کاربرد
نفت خام (شاهد) مشاهده شد .در خاکهای لوم شنی نیﺰ
بیشترین و کمترین مقدار آبگریﺰی ایستا به ترتیب به میﺰان
 99/47و  50/05درجه و در شرایط تیمار با  4/5درصد نفت خام
و بدون کاربرد نفت خام (شاهد) مشاهده شد (جدول  .)6نتایج
همچنین نشان داد به طور کلی میانگین آبگریﺰی ایستا در
خاکهای شن لومی و لوم شنی به طور معنیدار و به ترتیب به
میﺰان حدود  7و  1درصد بیشتر از خاک لوم رسی بود (شکل .)2
به طور کلی میانگین آبگریﺰی ایستا در خاکهای تیمار شده با
نفت سفید و گازوئیل در مقایسه با نفت خام به طور معنیداری و
به ترتیب به میﺰان حدود  19و  15درصد کمتر بود (شکل  )2و
کاربرد سطوح  3 ،1/5و  4/5درصد تیمارهای نفتی مورد نظر سبب
افﺰایش معنیدار میانگین آبگریﺰی ایستا به ترتیب به میﺰان
حدود  49 ،34و  55درصد در مقایسه با شاهد شد (شکل .)2
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جدول  -6اثر سطوح مواد نفتی مورد مطالعه بر آبگريزی ايستا (زاويه تماس آب با خاک ،درجه) در خاکهای با بافت مختلف
مواد نفتی

سطوح (درصد وزنی)

گازوئیل

میانگین

نفت سفید

نفت خام

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

54/70* g
71/74 c
79/21 ab
78/78 b
71/11 A

56/79 f
68/83 d
77/98 b
69/62 d
68/31 C
بافت شن لومی (میانگین= )74/69 A

55/83 fg
64/08 e
78/52 b
80/36 a
69/70 B

55/78D
68/22 C
78/57 A
76/25 B

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

53/48 g
91/28 c
99/22 b
126 a
92/38 A

53/77 g
60/33 f
69/38 e
66/90e
62/60 C
بافت لومشنی (میانگین= )70/43 B

53/91 g
77/28d
75/71 d
69/43 e
69/08 B

53/72D
76/30C
81/44B
87/29A

صفر
1/5
3
4/5
میانگین

50/05 h
71/35 e
92/42 b
99/47 a
78/32 A

50/50 h
70/02 f
70/19 f
77/06 c
66/94 B

50/28 D
69/94C
78/10B
83/39 A

بافت لومرسی (میانگین= )69/70 C

50/27 h
68/47 g
71/70 e
73/64 d
66/02 C

* .در مورد هر خاک ،ميانگينهايی که در هر رديف يا ستون حداقل در يک حرف آماری بزرگ و اعدادی که در بدنه جدول حداقل در
يک حرف آماری کوچک مشترک هستند از نظر آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند.
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شکل  -2اثر سطوح مختلف مواد نفتی مورد آزمايش بر آبگريزی ايستا در خاکهای با بافت مختلف (ستونهايی که حداقل در يک حرف مشترک هستند از نظر
آماری با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار ندارند).

در رابطه با آبگریﺰی ایستای خاک ،شاخﺺ دیگری به نام
ترشوندگی ( )Wettabilityاستفاده میشود که توانایی یک مایع
در برقراری تماس با سطﺢ جامد است و نشات گرفته از نیروهای
بین ملکولی میباشد .درجهی ترشوندگی از تعادل بین نیروهای
پیوستگی و ﭼسبندگی تعیین میشود .تر شدن ،به بیان دیگر،
تمایل به کسب حداکثر سطﺢ تماس برای یک مایع با سطﺢ جامد

است .زاویه تماس یک قطره از مایع با سطﺢ جامد در تعیین میﺰان
خیس شدن موثر است .هر ﭼه زاویه تماس به  180درجه نﺰدیک-
تر باشد ،آبگریﺰی افﺰایش و ترشوندگی کاهش مییابد .بنابراین
زاویه تماس ،از طریﻖ اندازهگیری زاویهای که یک قطره از مایع با
سطﺢ جامد ایجاد میکند ،به دست میآید و کمیتی برای بیان
ترشوندگی سطﺢ جامد به وسیله مایع است .بسته به اینکه اندازه

(علمی – پژوهشی)

دريايی و همکاران :اثر برخی مواد نفتی بر آبگريزی خاکهای با 2247 ...

زاویه کوﭼکتر یا بﺰرگتر از  90درجه باشد ،سطﺢ جامد آب-
دوست یا آبگریﺰ است؛ در زاویه صفر سطﺢ کامﻼ خیس میشود،
به عبارت دیگر زاویه  90درجه مرز بین آبدوستی و آبگریﺰی
است .به حداکثر زاویه تماس یک قطره با سطﺢ ،زاویه پیشروی و
به کمینه زاویه تماس ،زاویه پسروی گفته میشود ( Chow,
 .)1998بر این اساس و با توجه به نتایج (جدول  )6میتوان گفت
در هر یک از بافتهای خاک لوم رسی ،شن لومی و لوم شنی زاویه
پیشروی و پسروی به ترتیب برابر با  80/36و  54/70درجه در
خاک لوم رسی 126 ،و  53/48درجه در خاک شن لومی و 99/47

و  50/05در خاک لوم شنی بود .که به ترتیب در نمونههای تیمار
شده با  4/5درصد گازوئیل و تیمار شده با صفر درصد نفت خام
(شاهد) در خاکهای لوم رسی؛ تیمار شده با  4/5درصد نفت
خام و تیمار شده با صفر درصد نفت خام (شاهد) در خاکهای
شن لومی و تیمار شده با  4/5درصد نفت خام و تیمار شده با صفر
درصد نفت خام (شاهد) در خاکهای لوم شنی دیده شد .بر اساس
نظریه  )1998( Chowمایعات مختلف از نظر زاویه تماس یا سطوح
جامد به صورت جدول  7تقسیم بندی میشوند.

جدول  -7اثر زاويه تماس بر درجه خيسشونگی و قدرت برهمکنشهای دوگانه ()Chow, 1998
قدرت
برهمکنش مایع/مایع

برهمکنش جامد/مایع

ﺿعیف
قوی
ﺿعیف
قوی
قوی

قوی
قوی
ﺿعیف
ﺿعیف
ﺿعیف

بر اساس نظریه  )1998( Chowو اطﻼعات جداول  6و ،7
در تمام تیمارها درجه ترشوندگی زیاد با قدرت برهمکنش
مایع/مایع ،ﺿعیف و قدرت برهمکنش جامد/مایع ،قوی مشاهده
شد (به جﺰ در مورد اثر نفت خام در خاک شن لومی که به طور
میانگین نشاندهنده درجه ترشوندگی کم ،قدرت برهمکنش
مایع-مایع قوی و جامد-مایع ﺿعیف بود) .از طرفی آبدوستی
خاک ویژگی پویای آن است و با ویژگیهای فیﺰیکی ،شیمیایی و
زیستی آن ارتباط دارد .یکی از روشهای کمی ارزیابی آبدوستی
خاک ،اندازهگیری زاویه تماس آب با خاک است؛ خاکهایی که
خود به خودی و سریع خیس میشوند ،آبدوست هستند و زاویه
تماس آب با خاک در آنها صفر است؛ اگر خاکی به طور جﺰئی یا
بهکندی خیس میشود ،زاویه تماس آب با خاک در آنها صفر تا
 90درجه است و آبگریﺰی کمتر از حد بحرانی دارند .ﭼنانچه
یک قطره آب بر سطﺢ خاک قرار گیرد و نتواند وارد خاک شود،
زاویه تماس آن با خاک بﺰرگتر از  90درجه است و ﭼنین خاکی
آبگریﺰ واقعی است ( ،)Muller & Deurer, 2011بر این اساس
نیﺰ میتوان گفت تمام نمونهها به طور میانگین بر اساس اطﻼعات
جدول  6دارای آبگریﺰی کمتر از حد بحرانی هستند و به طور
جﺰئی و یا به کندی خیس میشوند اما خاکهای شن لومی تیمار
شده با نفت خام با زاویه تماس بیش از  90درجه ،آبگریﺰ واقعی
هستند و در آنها ،آب به صورت یک قطره بر روی خاک باقی
میماند.
با توجه به نتایج این طور به نظر میرسد که مواد نفتی آلی

درجه خیس شوندگی

زاویه تماس(  ،درجه)

خیسشوندگی کامل

صفر

خیسشوندگی زیاد

0>  > 90

خیسشوندگی کم
ﻏیر خیسشوندگی کامل

90    180
180

مورد استفاده در این پژوهش با دارا بودن ترکیباتی مانند صمغها،
اسیدهای ﭼرب ،تاننها ،مومها و به طور جﺰئیتر مواردی مانند
مواد مومی مربوط به گیاهان و پوست آنها ،آلکانها ،اسیدهای
ﭼرب و نمکهای آنها ،استرها ،فیتانها و استرولها و پوشاندن
ذرات تشکیلدهنده خاک (رس ،سیلت و شن) و همچنین
خاکدانهها ،میتوانند مانع تماس مولکولهای آب با سطوح
معدنی شوند و از این رو سبب ایجاد پدیده آبگریﺰی در خاک
شوند که با افﺰایش مقدار این مواد نیﺰ به طبع آبگریﺰی در خاک
تشدید میشود .سایر پژوهشگران ( ;Dekker & Jungerius, 1990
Doerr et al., 2000; Roy & McGill, 2000; Buczko & bens,
2006; Arye et al., 2011; Takawira et al., 2014; Zavala et
 )al., 2014; Gavili et al., 2018نیﺰ در پژوهشهای خود گﺰارش

کردند حضور مواد ذکر شده در خاک سبب بروز و تشدید پدیده
آبگریﺰی میشود .نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که
درشت شدن بافت خاک و به عبارتی کاهش تخلخل سبب میشود
تا میﺰان کمتری از مواد آبگریﺰ برای رسیدن به درجه مشابهی
از آبگریﺰی نسبت به خاک ریﺰ بافت نیاز باشد و به عبارتی سبب
افﺰایش خاصیت آبگریﺰی در خاکهای درشت بافت نسبت به
سایر خاکها میشود .همچنین احتمال میرود زیادتر بودن آب-
گریﺰی در خاکهای شنی به این دلیل باشد که هر ﭼقدر بافت
خاک درشتتر و میﺰان شن در آن بیشتر باشد ،به دلیل داشتن
سطﺢ ویژه کمتر ،با سهولت و بخش بیشتری از ذرات خاک توسط
مواد آبگریﺰ پوشیده شده و در معرض آبگریﺰ شدن قرار می-
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گیرند .از طرفی در خاکی که میﺰان تخلخل به دلیل بافت درشت-
تر ،کمتر است همان میﺰان تخلخل کم توسط مواد نفتی پر شده
و فرصتی برای تاثیر و برهمکنش آب با خاک باقی نمیگذارد.
برخی پژوهشگران ( Harper & Gilkes, 1994; Doerr et al.,
;2000; Martinez-Zavala et al., 2009; Hosseini et al., 2017

 )Kamel et al., 2018نیﺰ بیان کردند که بافت خاک اثر مهمی در
شدت اثر مواد آبگریﺰ بر ایجاد آبگریﺰی در خاک دارد به طوری-
که با افﺰایش میﺰان رس در خاک خاصیت آبگریﺰی کاهش می-
یابد و حتی مقادیر کم ذرات رس در خاک نیﺰ سبب کاهش تﺄثیر
ترکیبات آلی بر آبگریﺰی خاک میشوند.
همچنین از نقطه نظر آبگریﺰی ایستا نیﺰ میتوان اینگونه
تحلیل نمود که مواد نفتی در آب حل نمیشوند و به صورت
پوششهای آبگریﺰ روی سطوح خاکدانهها را پوشانده و با افﺰایش
زاویه تماس آب با خاک از نفوذ قطرة آب به درون خاک جلوگیری
میکنند .افﺰون بر این ،بخش سیال نفت با جریان روی سطوح
خاک سبب تشدید آبگریﺰی میشوند .با گذشت زمان ملکول-
های کوﭼک تبخیر شده و بخار حاصل از آن الیهای آلی روی
سطوح ذرات و جدارة منافذ و شکافهای خاک ایجاد میکند.
همچنین بخار حاصل از ترکیبات فرار میتواند پوستهای روی سطﺢ
ذرات خاک تشکیل دهد که رطوبتپذیری خاک را کاهش میدهد.
به عبارتی این ترکیبات ،به دلیل دارا بودن اجﺰای ﻏیر قابل حل
در آب پدیدهی آبگریﺰی را ایجاد کرده و سبب می شوند که
ترکیبات آلی مورد نظر به صورت پوششی روی سطﺢ خاک و
خاکدانهها قرار گرفته و با افﺰایش زاویه تماس بین آب و فصل
مشترک خاک و هوا (سطﺢ خاک) ،مانع ورود آب به خاک و جذب
آن شوند و با توجه به گرانروی ترکیبات و آالیندههای آلی و بافت
خاک مورد نظر ،مقدار و شدت آبگریﺰی حاصل نیﺰ متفاوت
خواهد بود .همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد به طور کلی
مشاهده میشود میﺰان آبگریﺰی در خاکهای تیمار شده با نفت
خام بیشتر از گازوئیل و بیشتر از نفت سفید بود که این موﺿوع
را میتوان به ﭼگالتر بودن و همچنین گرانروی بیشتر نفت خام
نسبت به گازوئیل و نفت سفید نسبت داد .همچنین نتایج نشان
میدهد که با افﺰایش میﺰان رس زاویه تماس تعادلی آب با خاک
نیﺰ کاهش یافته که به طور کلی میتواند به زیاد بودن انرژی
سطحی ذره رس مرتبط باشد .سایر پژوهشگران نیﺰ افﺰایش
خاصیت آبگریﺰی خاک را در اثر افﺰودن مواد آلی گﺰارش کردند
( Roy & McGill, 2000; Goebel et al., 2011; Beyrami et
 .) al., 2015; Kamel et al., 2018الزم به ذکر است که ویژگی-
های میکروساختاری رسهای موجود در خاک میتواند موجب
بروز تفاوتها و روند عکس در رفتار و پاسخ خاکهای رسی و

شنی به افﺰودن ترکیبات مختلف از جمله مواد نفتی مورد مطالعه
باشد .بهعﻼوه تفاوت در رفتار و پاسخ خاکهای مختلف و
همچنین نتایج متفاوت احتمالی در پژوهشهای متفاوت می تواند
به دلیل وجود تفاوت در بین ویژگیهای خاکها ،مواد نفتی و
سطوح مختلف مورد مطالعه و همچنین شرایط مختلف محیطی
(دما ،رطوبت )... ،حجم نمونه و  ...باشد که میتواند سبب انجام
واکنشهای فیﺰیکو شیمیایی مختلف بین انواع خاکها و انواع
ترکیبات افﺰودنی شده و در نتیجه سبب تفاوت در پاسخها و
تغییرات آبگریﺰی خاکها شود.

نتيجهگيری
نتایج نشان داد به طور کلی تیمارهای نفتی سبب افﺰایش معنیدار
آبگریﺰی پویا (مدت زمان نفوذ قطره آب به خاک) و ایستا (زاویه
تماس تعادلی آب با خاک) شدند و با افﺰایش سطوح تیمارهای
نفتی میﺰان آبگریﺰی نیﺰ بیشتر شده و بیشینه مقادیر هر دو
ویژگی در خاکهای تیمار شده با نفت خام مشاهده شد (به جﺰ
در خاکهای لوم رسی که بیشینه آبگریﺰی پویا در خاکهای
تیمار شده با گازوئیل مشاهده شد) .بیشینه مقدار آبگریﺰی پویا
و ایستا در بافت شن لومی مشاهده شد و با افﺰایش شن و درشتتر
شدن بافت خاک ،میﺰان هر دو آبگریﺰی افﺰایش یافت .نتایج
نشان داد که میانگین آبگریﺰی پویا در خاک شنلومی بهطور
معنیداری به میﺰان  27برابر بیشتر از خاکهای لومرسی و لوم-
شنی و میانگین آبگریﺰی ایستا در خاکهای شنلومی و لومشنی
بهطور معنیداری بهترتیب به میﺰان حدود  7و  1درصد بیشتر از
خاک لومرسی بود .میانگین آبگریﺰی پویا در خاکهای تیمار
شده با نفت سفید و گازوئیل در مقایسه با نفت خام بهطور معنی-
داری بهترتیب به میﺰان  100و  96درصد و میانگین آبگریﺰی
ایستا بهترتیب به میﺰان  19و  15درصد کمتر بود .همچنین نتایج
نشان داد بهطور کلی سطوح مختلف مواد نفتی اثرات معنیداری
بر آبگریﺰی خاک دارد و آبگریﺰیهای ایجاد شده در اثر کاربرد
نفت خام بیش از سایر مواد نفتی مورد مطالعه است .با توجه به
اینکه آبگریﺰی ایجاد شده در خاک در اثر افﺰودن مواد نفتی
میتواند سبب جلوگیری از نفوذ آب و خیس شدن خاک و در
نتیجه افﺰایش رواناب و تبعات منفی ناشی از آن در خاکهای
آلوده به مواد نفتی شود ،پیشنهاد میشود تا حد امکان از آلودگی
خاکها به مواد نفتی جلوگیری شود و در خاکهای آلوده شده به
مواد نفتی در مناطﻖ نفتخیﺰ از روشهای توصیه شده و مناسب
برای کاهش آلودگیهای نفتی (مانند روشهای زیستپاالیی و یا
گیاه پاالیی و  )...برای اصﻼح و کاهش آلودگی اخاکها و در نتیجه
کاهش تبعات منفی فیﺰیکی و شیمیایی استفاده شود .همچنین
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سپاسگزاری
.مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده اول میباشد
نویسندگان صمیمانه از دانششگاه شیراز به سبب حمایتهای الزم
.برای انجام پژوهش سپاسگﺰاری مینمایند

)(علمی – پژوهشی

در شرایط و مناطقی که امکان اصﻼح خاکهای آلوده به مواد
نفتی وجود ندارد بایستی تمهیدات الزم برای جلوگیری از (و
مقابله با) تبعات منفی مستقیم و ﻏیرمستقیم ناشی از آلودگیهای
.نفتی اندیشیده و به کار گرفته شود
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