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چکيده
زمينه و هدف :آلودگی خاک به ترکیبات نفتی یکی از شایع ترین معضالت زیست محیطی است که به هنگام استخراج ،انتقال و پاالیش سبب ورود هیدروکربن های پایدار
به محیط و سرانجام آلودگی خاک می شود .آلودگی نفتی می تواند سبب آسیب به محیط زیست ،جمعیت جانوری و گیاهی شود .زیست پاالیی گیاهی فن آوری اقتصادی
و دوستدار محیط زیست است که با کمک گیاهان می تواند سبب کاهش ترکیبات نفتی از خاک شود .می تواند روشی مناسب برای پاک سازی ترکیبات نفتی از خاک
باشد .این مطالعه با هدف بررسی زیست پاالیی خاک های آلوده به نفت خام سبک توسط بقوالت انجام یافته است.
روش بررسی :در این مطالعه بررسی توانایی استقرار و رشد گونه های خلر ( ،)lathyrus sativusعدس ( ،)lens culinarisشنبلیله ( ،)Trigonella foenumشیرین
بیان ( )Glycyrrhiza glabrاز خانواده بقوالت ( (fabaceaeدر خاک های آلوده به نفت خام سبک به غلظت های مختلف ( )%4، 3 ،2 ،1در مدت  44روز در قالب یک
طرح کامال تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین به منظور بررسی پتانسیل حذف ترکیبات نفتی از خاک با استفاده از روش گیاه پاالیی ،میزان کاهش ترکیبات نفتی
از خاک آلوده توسط این گونه ها اندازه گیری شد.
يافته ها :میزان کاهش بیشتر ترکیبات نفتی از خاک میزان  %33/3در تیمار  %1در گونه خلر ( )Trigonella foenumو میزان کاهش کمتر ترکیبات نفتی از خاک
میزان  %33/6در تیمار  %4در گونه¬ شنبلیله ( )Trigonella foenumمشاهده .همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش وزن خشک در گیاه میزان
کاهش آلودگی نفتی را از خاک افزایش داده است.
نتيجه گيری :با توجه به کارایی قابل قبول گونه های مورد بررسی در پاک سازی آلودگی نفتی و صرفه جویی اقتصادی گیاه پاالیی نسبت به سایر روش های پاک سازی
خاک ،استفاده از این روش برای مناطق آلوده ایران توصیه می شود.
واژههای کليدی :آلودگی  ،بقوالت ،پاالیش ،ترکیبات نفتی ،خاک ،محیط زیست.

(-*1مسوول مکاتبات) :دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران.
 -3استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران.
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Bahareh Lorestani 1*
Saba12ir@yahoo.com

Rashin Nouri 2
Nasrin Kulahchi 3
Abstract
Soil pollution by petroleum compounds is one of the most common environmental problems, which causes soil contamination
during extracting, transferring and refining. Bioremediation is an economic technology that makes use of plants to reduce oil
pollution in soil. The aim of this study was to evaluate growing ability of Lathyrus sativus, Lens culinaris, Trigonella foenum
and Glycyrrhiza glabr of the Fabaceae family in the soil contaminated with light crude oil. Also potential oil removal from soil
by these species through bioremediation was shown. In this study, after examining the developmental stage of 4 samples of
Fabaceae plant family, potential of removing hydrocarbons from the soil contaminated by light crude oil with different
concentrations (1, 2, 3, and 4%) at 40 days in Completely Randomized Design (CRD) was investigated. The result shows that
the maximum possibility of pollution reduction is in lathyrus sativus with 73.3% in sample (1%) and the minimum possibility
of pollution reduction is in Trigonella foenum with 38.6 in sample (4%). Moreover, Person's correlation coefficient showed
that by increasing dry weight of the plant, the amount of pollution reduction in the soil increases. Given the acceptable
performance of oil pollution cleanup by these species and economic saving as compared to other methods, the use of this
method is recommended for the contaminated areas in Iran.
Keywords: Bioremediation, Environmental, Fabaceae, Hydrocarbons compounds pollution, Soil.
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مقدمه
در م یان گستتتتره آلوده کن نده های محیطی آب و خاک ،ه یدروکربن های

انتخاب شد .بقوالت به دلیل قابلیت تثبیت نیتروژن خاک ،گونههای منا سبی

آروماتیک چند حلقهای و آفتکش ها به نگرانی های زیستتتت محیطی تبدیل

برای گیاه پاالیی میباشتتتند .در این گیاهان رقابتی بین گیاه با جمعیت

شتتتدها ند ( .)1خواصتتتی مان ند م قاو مت در برابر تجز یه و گستتتتره پخش

میکروبی برای نیتروژن خاک صورت نمیگیرد که نتیجه آن همکاری مناسب

هیدروکربنهای نفتی سبب پایداری آنها در محیطزیست شده است .از سویی

بین باکتریها و گیاه در جهت حذف و کاهش آلودگی نفتی خاک میباشتتد

این ترکیبات به دلیل سمیت ،جهش زایی و سرطان زایی در سالمت عمومی

( .)12بنابراین مطالعات کتابخانه ای به منظور شتتناستتایی گونه های گیاهی

مطرح میبا شند ( .)2همین طور این خ صو صیات موجب پیو ستن آن ها به

مقاوم و مستعد در حذف آلودگی های نفتی از خاک با توجه به پژوهش های

ذرات خاک و ر سوب شده و منجر به کاهش د سترسی زی ستی به این آالینده

انجام شتتتده در این زمینه انجام گرفت .گیاهان مورد استتتتفاده باید دارای

ها جهت جذب بیولوژیکی میگردد (3و .)4همچنین افزایش چشمگیر قابلیت

ستازگاری با شترایط متفاوت ،اقلیمهای گوناگون و خاکهای مختلف بوده و به

تجمع این آالیندهها در خاک سبب رسوب در محیط های آبی می شود (.)5

عالوه توانایی جذب یا تجزیه مواد آلوده را دا شته با شند تا بتوان از آنها برای

در مجموع نگرانی جدی محیط زیستتتتی راجع به وجود هیدروکربنهای نفتی

پاکسازی استفاده کرد (.)13

در محیط به علت ستتترطانزایی ترکیبات آنها برای حیوانات ،ایجاد جهش در

ب نابراین از گو نه های گ یاهی یک ستتتا له چون گو نه های خلر ( lathyrus

باکتری ها ،ستتتمیت آن ها برای رشتتتد گیاهان و امکان ورود به زنجیره غذایی

 ،)sativusعدس ( ،)lens culinarisشتتنبلیله (،)Trigonella foenum

میبا شد ( .)6پس ضرورت دارد که این مواد به طریقی از محیط زی ست حذف

شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabrاز خانواده بقوالت که قابلیت ک شت در

شوند .گستره وسیعی از فنآوریهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی مختلف

اکثر شرایط آب و هوایی را دارند ا ستفاده شد .در نتایج پژوهش م شابهی که

نظیر تصتتفیه حرارتی ،تثبیت و جامد ستتازی و زیستتت پاالیی ،جهت رفع

تو سط  )2007( Akaninworانجام گرفته ،ن شان داده شده ا ست که گیاه

آلودگی از خاک ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته اند .روشهای فیزیکی و

ذرت در غلظت  5در صد قادر به ر شد و جوانهزنی بوده ا ست اما در غلظتهای

شتتیمیایی جهت حذف آلودگی از مناطق با وستتعت نستتبتاً کم و خاک های

باالتر از این مقدار پروتیینها ،لیپیدها ،کربوهیدراتها را شتتکستتته و گیاه قادر

در شت دانه کاربرد دارند و برای م ساحت های زیاد نظیر خاکهای آلوده به

به رشد و جوانهزنی نبوده است ( .)14بنابراین این تحقیق با هدف بررسی توان

مواد صنعتی ،مواد نفتی ،محلهای معدن کاری و نظایر آن ب سیار پر هزینه

پایداری گیاه در غلظت های ( 3 ،2 ،1و  )%4و تعیین میزان پاالیش آلودگی

ه ستند ( .)3ذرات ر سی  24تا  54در صد از عمده خاکهای آلوده را ت شکیل

نفتی از خاک آلوده انجام گرفت.

میدهند و پاک سازی این خاکها با روشهای فیزیکی و شیمیایی به راحتی
ممکن نیست لذا خاکهای که درصد بیشتر آنها از رس تشکیل شده است

روش بررسی

به فرآیندهای بیشتتتری برای پاکستتازی نیاز دارند بنابراین روش گیاه پاالیی

بررسی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه

برای این نوع از خاکها تو صیه می شود ( .)3زی ست پاالیی گیاهی فنآوری

خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی خاک می تواند ر شد گیاه را تحت تاثیر قرار

مبتنی بر تلفیق فعالیت گیاهان و جامعه میکروبی همراه آن برای تجزیه،

دهد .با توجه به این امر برای اطمینان از ا ستقرار گیاه در محیط زی ست تالش

انتقال ،غیرفعال کردن و ستتتاکن ستتتازی ترکیبات آالینده خاک و آبهای

شد عوامل موثر در ر شد گیاه تحت کنترل قرار گیرد ،تا بتوان با اطمینان ادعا

زیرزمینی استتت ( .)9در فنآوری گیاهپاالیی ،ریشتته گیاهان اثر تحریکی بر

کرد که گیاهان مورد مطالعه از پایداری مناستتتبی در این نوع خاک ها جهت

فعالیتهای میکروبی دارد که سبب می شود شرایط و محیط منا سب برای

پاک سازی خاک های آلوده به نفت خام سبک برخوردارند .همچنین بتوان با

رشد و تکثیر جمعیت میکروبی فراهم شود که نتیجه آن کاهش آالینده نفتی

درصتتد ادعا کرد که حذف آلودگی نفتی صتتورت گرفته صتترفا مربوو به گونه

از خاک ا ست ( .)14در این میان انتخاب گیاه از اهمیت زیادی برخورد ا ست.

مورد نظر ا ست و خ صو صیات خاک در افزایش و کاهش آن تاثیر قابل توجهی

در تحقیق صورت گرفته تو سط )2445( Merkelن شان داده ا ست که عدم

نداشتتتته استتتت .برای این منظور خاک مورد مطالعه از مناطق مختلف اطراف

تثبیت نیتروژن میتواند ستتبب آستتیب آلودگی نفتی بر گیاهان شتتود چرا که

همدان به صتتورت تصتتادفی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت .ستترانجام از بین

خاکهای آلوده کاهش توانایی ریشتتتهها در جذب مواد غذایی را در بر دارد ،او

نمونه های مورد نظر خاکی انتخاب شد که از شرایط مورد نظر برخوردار باشد.

برای رفع این مشتتکل از کودهای گیاهی جهت تثبیت نیتروژن استتتفاده کرده

به منظور آشنایی با خصوصیات خاک مورد مطالعه پس از عبور نمونه خاک از

ا ست که با ترکیب لگومهای داخل خاک این م شکل حل خواهند شد و سبب

سرند  ،2برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با ا ستفاده از روش

بهبود و اصالح حاصلخیزی خاک شود ( .)11اما این روش برای مناطق گسترده

های شتتناخته شتتده تعیین گردید .روش هیدرومتری برای تعیین بافت خاک،

زمان بر و پرهزینه می باشتتتد .برای حل مشتتتکالت پیش رو و رستتتیدن به

روش والکی و ب لک برای میزان کربن آلی خاک ،روش کج لدال برای میزان

کارآمدترین روش برای پاک ستتازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی تحقیق

نیتروژن خاک ،روش اول سن برای میزان ف سفر خاک ،روش والکی و بلک برای

حا ضر با ا ستفاده از روش زی ست پاالیی گیاهی با بهره گیری از گونه منا سب

میزان مواد آلی خاک ،میزان  PHخاک با استتتتفاده از  PHمتر و میزان EC
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خاک با استتفاده از  ECستنج تعیین گردید که در جدول  1میزان آن ها ذکر
شده است (.)15
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Physiochemical properties of soil

پارامتر

مقدار

روش

شن (درصد)

53

هیدرومتری

سیلت (درصد)

91

هیدرومتری

رس (درصد)

35

هیدرومتری

بافت خاک

لوم رسی

هیدرومتری

PH

7

 PHمتر

( ECدسی زیمنس بر متر)

2/15

 ECسنج

کربن آلی (درصد)

0/68

والکلی بلک

نیتروژن (درصد)

0/03

کجلدال

فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)

92

اولسن

مواد آلی (درصد)

8/92

والکلی بلک

نتایج حاصتتل از خصتتوصتتیات فیزیکی و شتتیمیایی خاک مورد مطالعه نشتتان
میدهد که میزان هدایت الکتریکی برابر  2/93می باشتتتد پس به دلیل کمتر
بودن از  4دسی زیمنس رشد گیاه را تحت تاثیر قرار نمیدهد ( .)16همچنین
نستتبت کربن به نیتروژن  13/2شتتد .هر چه میزان نستتبت کربن به نیتروژن
بیشتر شود سبب افت کارایی گیاه پاالیی می شود ( .)13اهمیت مواد آلی به
تاثیر آن در بهبود خصتتوصتتیات فیزیکی خاک ،حفظ آب و افزایش قابلیت
استفاده عناصر غذایی می باشد این اثرات بایستی در نهایت به افزایش زیست
توده و تولید محصتتول منجر شتتود ( Loveland .)13و )2443( Webb
گزارش کرده اند که کربن آلی منا سب خاک برای ر شد گیاه  %3-2می با شد
و کمتر از این مقدار پتان سیل خاک شدیدا کاهش می یابد PH .خاک نیز بر
قابلیت د ستر سی مواد غذایی تاثیر دارد  PHمنا سب برای ر شد گیاه  3-6می
باشد (.)19
بررسی استقرار و رشد گونه ها
کاشت گیاه در گلدان به میزان  444گرم خاک پس از مخلوو شدن به صورت
د ستی با در صدهای مختلف نفت خام سبک ( 4 ،2،2،3حجمی /وزنی) در 3
تکرار آماده گردید .برای مثال در تیمار  %1میزان  4گرم ،در تیمار  3 %2گرم،
در تیمار  12 %3گرم و برای تیمار  16 %4گرم نفت خام سبک به خاک اضافه
و به صورت د ستی مخلوو شد .میزان یک مورد تیمار شاهد جهت محا سبه
میزان تبخیر نفت خام ستتتبک توستتتط عوامل جوی برای هر تکرار به عنوان
شاهد خشک در زیر یک سقف محافظ قرار داده شد تا از دسترسی آب باران
دور با شد و یک تیمار شاهد بدون گیاه جهت محا سبه میزان آب شویی برای
هر تکرار که همانند سایر تیمارها آب دهی شود قرار داده شد .همچنین یک

تیمار شتتاهد دارای گیاه و بدون آلودگی برای مقایستته رشتتد گیاه با تیمارهای
آلوده در نظر گرفته شتتد .پس از آن نستتبت به کاشتتت بذرهای گونههای خلر
( ،)lathyrus sativusعدس ( ،)lens culinarisشنبلیله ( Trigonella
 ،)foenumشیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabrبه صورت  14عدد در هر
تیمار اقدام گردید ( .)24گیاهان در شتترایط طبیعی نگه داری شتتدند .پس از
طی مرحله رشتتتد ،گیاهان در طرح بلوک های تصتتتادفی مورد بررستتتی قرار
گرفتند .در پایان آزمایش گیاهان از خاک خارج و با آب شستشو داده شدند تا
خاک از ری شه جدا گردد .سپس ش ست شوی مجدد با آب مقطر انجام شد .به
منظور اندازهگیری وزن خشتتک ،گیاه به مدت  43ستتاعت در دمای  34درجه
ستتلیس تیوس آون نگهداری و وزن خشتتک کل اندامهای گیاهی ،وزن خشتتک
ریشه و وزن خشک اندامهای هوایی گیاهان ثبت گردید (.)21
اندازه گيری ميزان حذف ترکيبات نفتی از خاک
پس طی مرحله رشدی استخراج مواد نفتی از خاک آلوده صورت گرفت .برای
جدا ستتتازی ترکی بات از خاک به  1گرم خاک 14 ،میلی لیتر حالل دی
کلرومتان اضافه شد .این حالل به دلیل عدم واکنش با آب ،فرار بودن و بازیابی
آسان از مخلوو در این مطالعه استفاده شد .مخلوو به شدت تکان داده شد تا
نفت موجود درخاک توسط حالل جدا شود .سپس مخلوو سانتریفوژ گردید تا
خاک از حالل جدا شود .فاز حالل به ظروفی که از قبل وزن شده بود منتقل و
اجازه داده شتتد که حالل در مجاورت هوا به مدت  24ستتاعت تبخیر شتتود.
ستتتپس ظرف دوباره وزن گردید که تفاوت وزن آن با وزن اولیه ظرف خالی،
مشخص کننده مقدار نفت استخراج شده از خاک است.
مقدار نفت استتتخراج شتتده از هر نمونه با مقدار نفت خاک در شتتروع کاشتتت،
مقایسه و کاهش آن به صورت درصد کاهش مشخص شد (.)22
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انجام گرفته نشان داد که اختالف معنیداری بین درصد جوانهزنی تیمار شاهد
و تیمارهای آلوده شتتتده با غلظت های مختلف نفت خام ستتتبک وجود دارد.
درصد جوانه زنی گونه شنبلیله در تیمارهای آلوده در مقایسه با سایر گونه ها

بررسی آماری

قابلیت رشتتد بیشتری را داشتتت .درصتتد جوانه زنی در گونه خلر روند نزولی

نتایج مربوو به جوانه زنی و ماندگاری با آزمون آماری تحلیل واریانس و نتایج

داشتتت ،اما در آلوده ترین تیمار نیز میزان جوانه زنی مناستتب ( 66/6درصتتد)

مربوو به وزن خشتتتک و نفت حذف شتتتده با آزمون آماری رگرستتتیون مورد

م شاهده شد .در گونه شیرین بیان روند در صد جوانه زنی در تیمارهای آلوده

بررسی قرار گرفت.

روند نزولی داشتتتت ،به طوری که در آلوده ترین تیمار با افت زیادی در میزان
در صد جوانه زنی (24در صد) رو به رو بودیم .گونه عدس و شنبلیله نیز مانند

يافته ها

سایر گونه ها روند کاهشی داشتند ،به طوری که در تیمار  4درصد این میزان

بررسی پايداری گونهها

برای عدس ( 66/6درصتتد) و برای شتتنبلیله ( 36/6درصتتد) اما این کاهش به

نتایج حاصل از بررسی درصد جوانهزنی (جدول  )2نشان دهنده روند کاهشی

حدی نبود که از ادامه مطالعات کنار گذاشته شوند.

درصتتد جوانه زنی با افزایش آلودگی نفتی بوده استتت .همچنین آنالیز آماری
جدول -2نتایج اندازه گیری شاخص درصد جوانهزنی گونههای خلر( ،)lathyrus sativusعدس ( ،)lens culinarisشنبلیله ( Trigonella
 ،)foenumشیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabrدر غلظتهای مختلف نفت ( 3 ،2 ،1 ،0و  ± )%4انحراف معیار
Table 2-The results measure germination percentage Lathyrus species (lathyrus sativus), lentils (lens culinaris), fenugreek
(Trigonella foenum), Licorice (Glycyrrhiza glabr) oil in different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4%) ± standard deviation

گونه های مورد مطالعه

خلر ((Lathyrus sativus
شیرین بیان ((Glycyrrhiza glabrad
عدس ((Lens culinaris
شنبلیله ((Trigonalla fienum

غلظتهای مختلف نفت خام سبک
شاهد

%1

%2

%3

%4

900

15/5

65/5

78/8

88/8

-

±0/29

±0/51

.±0/3

±0/33

15/5

60

85/5

30

20

-

±0/29

±0/51

±0/3

±0/33

900

10

10

70

88/8

-

±0/25

±0/21

0/93

±0/32

900

18/8

10

65/5

78/8

-

±0/99

±0/92

±0/29

±0/25

نتایج حاصل از بررسی درصد ماندگاری (جدول  )3نشان دهنده روند کاهشی

شنبلیله ( 39/1در صد) و برای گونه شیرین بیان ( 33/3در صد) در تیمار 4

درصتتتد ماندگاری با افزایش آلودگی نفتی بوده استتتت .همچنین آنالیز آماری

درصتتتد بود .درصتتتد ماندگاری گونه خلر و عدس نیز در تیمارهای آلوده روند

انجام گرفته نشان داد که اختالف معنیداری بین درصد ماندگاری تیمار شاهد

مشتتابهی را نشتتان دادند .کمترین درصتتد ماندگاری این دو گونه که به ترتیب

و تیمارهای آلوده شتتده با غلظتهای مختلف نفت ستتبک وجود دارد .درصتتد

برای گونه خلر ( 35در صد) و برای گونه عدس ( 65در صد) در تیمار  4در صد

ماندگاری گونه شتتنبلیله و شتتیرین بیان در تیمارهای آلوده روند مشتتابهی را

بود.

نشتتان دادند .کمترین درصتتد ماندگاری این دو گونه که به ترتیب برای گونه
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جدول  -3نتایج اندازه گیری شاخص درصد ماندگاری گونههای خلر( ،)lathyrus sativusعدس ( ،)lens culinarisشنبلیله ( Trigonella
 ،)foenumشیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabrدر غلظتهای مختلف نفت ( 3 ،2 ،1 ،0و  ± )%4انحراف معیار
Table 3- The results measure germination percentage Lathyrus species (lathyrus sativus), lentils (lens culinaris), fenugreek
(Trigonella foenum), Licorice (Glycyrrhiza glabr) oil in different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4%) ± standard deviation

گونه های مورد مطالعه
خلر ((Lathyrus sativus
شیرین بیان ((Glycyrrhiza glabrad

عدس ((Lens culinaris
شنبلیله ((Trigonalla fienum

غلظتهای مختلف نفت خام سبک
شاهد

%1

%2

%3

%4

900

62/9

78

76/5

73

-

±2/2

±5/3

±5/8

±5/3

61/2

82/3

32/8

30

55/5

±2/3

±5/6

±5/7

±3/5

±2/5

900

77/7

73/7

79/3

83

-

±2/2

±5/3

±2/3

±5/5

15/5

16/1

31/2

32

51/9

±9/3

±2/6

±2/7

±5/5

±2/5

پتانسیل حذف نفت
مقدار نفت خام حذف شده جدول  4در خاک نشان داده شده است .نتایج فوق

در تیمار  4درصد بود .بیشترین میزان حذف آلودگی نفتی توسط گونه عدس

نشتتتان می دهد که گونه های مورد مطالعه در تیمارهایی با آلودگی کمتر

 65/4در صد در تیمار  1در صد و کمترین میزان  59/1در تیمار  4در صد بود.

کارآیی بیشتری از خود نشان دادند .همچنین مقایسه تیمارهای بدون پوشش

بیشترین میزان حذف آلودگی نفتی توسط گونه شیرین بیان  23/3درصد در

گیاهی و تیمارهای همراه پوشش گیاهی نشان می دهد که خاک کاشته شده

تیمار  1درصد و کمترین میزان  13/5در تیمار  4درصد بود .بیشترین میزان

با گیاه ،نفت بیشتری را از دستتت داده استتت .بیشترین میزان حذف آلودگی

حذف آلودگی نفتی توستتط گونه شتتنبلیله  54/3درصتتد در تیمار  1درصتتد و

نفتی تو سط گونه خلر  33/3در صد در تیمار  1در صد و کمترین میزان 59/1

کمترین میزان  33/6در تیمار  4درصد بود.

جدول  -4نتایج درصد نفت حذف شده تیمارهای کشت شده گونههای خلر( ،)lathyrus sativusعدس ( ،)lens culinarisشنبلیله ( Trigonella
 ،)foenumشیرین بیان ( ،)Glycyrrhiza glabrو همچنین شاهد مرطوب و شاهد خشک در غلظتهای مختلف نفت ( 3 ،2 ،1 ،0و )%4
Table 4-The results of the oil is removed by cropping species of grass pea (lathyrus sativus), lentils (lens culinaris), fenugreek
)(Trigonella foenum), Licorice (Glycyrrhiza glabr), and also the wet and dry control oil in different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4%

تیمار

غلظتهای مختلف نفت خام سبک
%1

%2

%3

4%

خلر ((Lathyrus sativus

75/5

82/3

83/6

31/9

شیرین بیان ((Glycyrrhiza glabrad

26/7

23

29/6

96/3

عدس ((Lens culinaris

83/3

33/9

30/2

37/2

شنبلیله ((Trigonalla fienum

30/7

33/7

32/5

56/8

شاهد مرطوب

9/3

97/2

98/5

93/6

شاهد خشک

92/6

92/3

99/6

99/5

پس از نرمال بودن داده ها توستتط آزمون کلموگروف -استتمیرنوف مشتتخص

همبستتتتگی مثبت بین این دو عامل را نشتتتان میدهد .در گونه های مورد

شتتد .آزمون همبستتتگی پیرستتون بر روی داده ها نیز انجام یافت .با توجه به

مطالعه افزایش وزن خشتتک حذف آالینده های آلی بیشتری را همراه داشتتته

نتایج همبستتتتگی وزن خشتتتک و درصتتتد نفت حذف شتتتده (جدول  )5که

است.
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جدول  -0نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين بيوماس خشک گونههای  Trigonalla fienum ،Lens culinaris ،Lathyrus sativusو
 Glycyrrhiza glabrو درصد نفت حذف شده ( )p-value< 5/5550معنی دار در سظح احتمال %0
Table 5- The results of Pearson correlation coefficient between dry biomass species Lathyrus sativus, Lens culinaris, Trigonalla
fienum and Glycyrrhiza glabr and the percentage of oil removed

ضریب همبستگی

p-value

گونه مورد مطالعه
خلر()Lathyrus sativus

0/16

0/000

شیرین بیان ()Glycyrrhiza glabrad

0/39

0/000

عدس ()Lens culinaris

0/75

0/000

شنبلیله ()Trigonalla fienum

0/18

0/000

بحث و نتیجه گیری
جوانهزنی یک مرحله مهم در ر شد گیاه ا ست که به وجود آالیندههای مختلف

 )culinarisاز پا یداری خوبی در خاک آلوده برخوردار بود ند و همین طور

در خاک حساس میباشد .در این مطالعه مرحله جوانه زنی تمای گونه ها روند

کارایی بهی نه ای در حذف ن فت خام ستتت بک داشتتتت ند .گو نهی شتتتنبلی له

کاهشتتی را از خود نشتتان دادند که این نتیجه به دلیل استتترس ناشتتی از نفت

( )Trigonella foenumاگرچه از پایداری به ن سبت خوبی برخوردارند بود،

قابل پیش بینی بود .اما با توجه به قابل قبول بودن درصد جوانه زنی در تیمار

اما کارایی خوبی در حذف نفت خام سبک از خاک آلوده ندا شت .گونه شیرین

 %4به ادا مه م طالعه یا فت .در م طالعه  Anigboroو)2443( Tonukari

بیان ( )Glycyrrhiza glabrنیز نه تنها کارایی خوبی در حذف نفت خام

کاهش درصتتتد جوانهزنی لوبیای چشتتتم بلبلی به نتیجه افزایش آلودگی نفتی

ستتبک از خاک آلوده نداشتتت ،بلکه از مقاومت قابل توجهی نیز برخوردار نبود.

نسبت داده شده است .آنزیم آمیالز با تبدیل نشاسته به مونوساکاریدها ،انرژی

همچنین همبستگی مثبت بین وزن خشک و حذف نفت نشان داد که میتوان

و کربن مورد نیاز برای تنفس و سنتز ترکیبات بی شمار برای رشد و جوانهزنی

با توجه به وزن خشتتتک گیاهان ،کارایی آن ها را در زیستتتت پاالیی گیاهی با

را فراهم میکند ( .)23در گونهی خلر ( )lathyrus sativusو عدس ( lens

درصد باالیی پیش بینی کرد .نتایج حاصل از این تحقیق بیان میکند گونههای

 )culinarisما ند گاری خوب بود ،ا ما در گو نه شتتتنبلی له ( Trigonella

مختلف اگرچه به یک خانواده تعلق دارند ،اما پاستته های متفاوتی به نفت خام

 )foenumو شتتیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabradکاهش شتتدیدی در

سبک ن شان می دهند .با توجه به پژوهش حا ضر میتوان چنین نتیجه گرفت

ماندگاری م شاهده شد .با توجه به  4گونه مورد مطالعه ،پایان زمان مورد نظر

که واکنش گیاهان به استترسهای محیطی به پاسته ژنتیکی گیاه ارتباو دارد

مقاومت نمودند .بنابراین کارایی آن ها جهت پاک سازی زیستی خاک آلوده به

که میتواند توستتتط دیگر عوامل محیطی نیز تحت ترثیر قرار گرفته باشتتتد.،

نفت خام سبک نیز مورد برر سی قرار گرفت .با توجه به مقدار نفت خام حذف

بنابراین فرآیند زی ست پاالیی گیاهی می تواند به عنوان رو شی موثر و در عین

شده  64/9در صد تو سط گونه خلر 23/5 ،در صد تو سط گونه شیرین بیان،

حال ستتتاده و کم هزینه با حداقل خستتتارت به محیط زیستتتت جهت پاالیش

 54/5درصد توسط گونه عدس 44/4 ،درصد توسط گونه شنبلیله و با مقایسه

آالینده های آلی آالیندههای نفتی در ستتتطس وستتتیع باشتتتد ،با این فره که

حذف این ترکیبات  12/3در صد شاهد مرطوب و  12/1در صد شاهد که بدون

کارایی گونه مورد استفاده آزمایش شده باشد.

پوشتتش گیاهی بودند .میتوان چنین نتیجه گرفت که خاک کاشتتته شتتده با
گیاه ،نفت بیشتری از دستت داده استت .این امر با نتایج  Mohsenzadeو
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