1

گیاهپاالیی خاکهای آلوده به لجن مخازنی نفتی

Prosopis juliflora (Sw.) DC. گیاهپاالیی خاکهای آلوده به لجن مخازن نفتی توسط گونه کهور
 اسفندیار جهانتاب و غالمحسین مرادی، رضا بصیری، زهره برازیوننژاد،مصطفی مرادی
658 -667  صفحات،1400  زمستان،4  شماره،7 دوره
Vol. 7(4), Winter 2021, 658-667
DOI: 10.22034/JEWE.2021.279242.1537

Phytoremediation of Contaminated Soils to
Sludge of Oil Reservoirs using Prosopis
Juliflora (Sw.) DC.
Moradi, M., Barazionnezhad, Z., Basiri, R.,
Jahantab, E. and Hosein Moradi, G.

:ارجاع به این مقاله
Prosopis (  امکان پاالیش خاکهای آلوده به لجن مخازن نفتی بهوسیله گونه کهور.)1400( . غ، و مرادی. ا، جهانتاب،. ر، بصیری،. ز، برازیوننژاد،. م،مرادی

.658-667 : صفحات،4  شماره،7  دوره، محیطزیست و مهندسی آب.)juliflora (Sw.) DC.
Citing this
paper: and
Moradi
Barazionnezhad Z., Basiri R., Jahantab E and Moradi GH (VI) Phytoremediation of
Environment
WaterM.,
Engineering
محیطزیست و مهندسی آب
contaminated soils to sludge of oil reservoirs using Prosopis Juliflora (Sw.) DC. Environ. Water Eng., 7(4), 658–667. DOI:
Vol. 7, No. 4, 2021
1400  زمستان،4  شماره،7 دوره
10.22034/JEWE.2021.279242.1537

658

مرادی و همکاران1400 ،

مقاله پژوهشی

گیاهپاالیی خاکهای آلوده به لجن مخازن نفتی بهوسیله گونه کهور Prosopis
juliflora (Sw) DC
4

مصطفی مرادی ،1زهره برازیون نژاد ،2رضا بصیری ،1اسفندیار جهانتاب *3و غالمحسین مرادی
1دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
3استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فسا ،فسا ،ایران
4استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
* نویسنده مسئولe.jahantab@fasau.ac.ir :
تاریخ دریافت]1400/01/14[ :

تاریخ بازنگری]1400/03/06[ :

تاریخ پذیرش]1400/03/19[ :

چکیده
خاکهای آلوده به نفت خام یﮏ تهدید اساسی برای محیطزیست محسوب میشوند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی کاهش
هیدروکربنهای کل نفتی ( ،)Total Petroleum Hydrocarbonو فلزات سنگین نیکل و وانادیم بهوسیلۀ گونه کهور ( Prosopis
 )julifloraتحت تیمارهای مختلف کمپوست و بیوچار است .نهالهای یﮏساله کهور در گلدانهای حاوی خاکهای آلوده به لجن
نفتی کشت شدند .این گلدانها شامل کمپوست و بیوچار با نسبت  1و  %2وزنی بودند .همچنین دو تیمار شاهد یکی بدون کهور و
دیگری با کهور نیز در نظر گرفته شد .این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در  3تکرار اجرا شد .بعد از اتمام دوره ششماهه
کشت ،از خاک گلدانها نمونهبرداری و مقدار  ، TPHنیکل و وانادیوم موردسنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که کمترین مقدار
 TPHدر تیمار کمپوست  )10/63 ppm( %2مشاهده شد که دارای اختالف معنیداری با دیگر تیمارها بود .بیشترین مقدار آن در
شاهد بدون کهور ( )22/57 ppmمشاهده شد .بیشترین مقدار وانادیوم در تیمار شاهد ( )69/50 mg/kgمشاهده شد .تیمارهای
کمپوست  )47/66 mg/kg( %2کم ترین مقدار وانادیوم را داشتند .مقایسه بین تیمارهای مورد برسی نشان داد که بین تیمارهای
کمپوست  )117/17 mg/kg( 1و  )118/00 mg/kg( %2و بیوچار  )116/67 mg/kg( %2تفاوت معنیداری وجود نداشت و
بیشترین کاهش نیکل مربوط به این تیمارها بود ،که میتواند ناشی از تأثیر ات مثبت اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک
در بهبود گیاهپاالیی باشد .بنابراین ،استفاده از بیوچار و کمپوست میتواند توان گیاهپاالیی کهور را افزایش دهد.
واژههای کلیدی :بیوچار؛ کمپوست زباله شهری؛ گیاهپاالیی؛ وانادیم؛ هیدروکربنهای کل نفتی
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 -1مقدمه
خاکهای آلوده به نفت خام یﮏ تهدید اساسی برای
محیطزیست محسوب میشوند .زیرا دارای ترکیباتی مثل
فلزات سنگین ،هیدروکربنهای چندحلقهای آروماتیﮏ و
همچنین برخی مواد و ﻋناصر از جمله آمینها ،فنولها و غیره
هستند که میتوانند باﻋث تغییر خصوصیات فیزیکی خاک
شده و باﻋث غیرقابل نفوذ شدن خاک ،کاهش زهکشی و انتقال
اکسیژن در خاک میشوند ( Anigboro and Nyerhovwo
 .)2008بهطورکلی تجمع آالیندهها در خاک میتواند اثرات
مخربی بر محیط و سالمت انسان داشته باشد .آالیندههای
موجود در خاک میتوانند وارد زنجیره غذایی شده و سالمت
حیوان و انسان را با خطر جدی مواجه سازند (.)Khan 2005
از بین تمام آالیندههای محیطزیست ،نفت و هیدروکربنهای
نفتی از اهمیت بینالمللی خاصی برخوردار هستند ( Naseri
.)et al. 2005; Jahantab et al. 2016a
نفت خام ترکیبی پیچیده از هزاران ترکیب هیدروکربنی و غیر
هیدروکربنی ازجمله فلزات سنگین است ()Peng et al. 2009
که بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر گذاشته
( ،)Chupakhina et al. 2004سبب چسبندگی و اتصال
ذرات خاک شده و به دنبال سخت و غیرقابل نفوذ شدن خاک،
زهکشی خاک و انتقال اکسیژن را مختل میکند ( Baek et
.)al. 2004
هیدروکربنهای کل نفتی ( 1)TPHsاز آالیندههای خطرناک
محیطزیست هستند ( )Dobler et al. 2000که ساختاری
پیچیده دارند و تجزیه آنها بهکندی صورت میگیرد .به همین
خاطر نگرانیهای زیادی در سطح جهانی نسبت به این
ترکیبات وجود دارد ( .)Kathi and Khan 2011آنها
پایداری زیادی در خاک دارند و میتوانند باﻋث اختالل در
کارکردهای طبیعی خاک میشوند ( Basalatpour et al.
.)2011
ﻋناصر سنگین از جمله مهمترین آالیندههای محیطزیست به
شمار میآیند که در چند دهه اخیر بهشدت موردتوجه
قرارگرفتهاند .بهمرور تجمع ﻋناصر سنگین در خاک میتواند
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی باشد ).(Ahmadi 2012
فلزات سنگین در اثر فعالیتهایی مانند سوزاندن سوختهای

فسیلی ،معدنکاری ،صنایع ذوب فلزات ،زبالههای شهری،
کودهای شیمیایی ،آفتکشها ،لجن فاضالب و غیره وارد خاک
میشود (.)Gaur and Adholeya 2004
گیاهپاالیی یکی از روشهای طبیعی برای پاکسازی محیط از
آالیندههایی مثل هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین می-
باشد که از سال  1991مورداستفاده بوده است (.)Etim 2012
گیاهپاالیی روشی مؤثر ،ارزانقیمت ،سازگار با محیطزیست و
قابلاجرا در سطوح گسترده است ( ;Pizarro-Tobias 2015
 .)Yateem 2013; Tavili et al. 2019هزینه گیاهپاالیی در
مقایسه با روشهای فیزیکو-شیمیایی ،حدود  10تا  100برابر
کمتر است ( .)Jafari et al. 2020نکته مهم انتخاب گیاهان
مناسب با قابلیت رشد در محیط آلوده است .بنابراین بررسی و
شناسایی گونههای گیاهی توانمند در پاالیش و اصالح خاک-
های آلوده به این ترکیبات ،ضرورت دارد.
اگرچه برخی گونههای گیاهی قابلیت رشد در خاکهای آلوده
و جذب آالیندهها را دارند .اما امروزه تمایل زیادی وجود دارد
که بتوان ظرفیت جذب آالیندهها را توسط گیاهپاالیی افزایش
داد .یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت گیاهپاالیی استفاده از
اصالحکنندههای خاک میباشد .از جمله این اصالحکنندهها
میتوان به بیوچار و کمپوست اشاره کرد .این دو ماده با اثرات
خود میتوانند اثرات آالیندههای نفتی ( Jahantab et al.
 )2018; Beesley et al. 2010و فلزات سنگین
( ;Alboebadi et al. 2018; Jahantab et al. 2016b
; )Tavili et al. 2018را کاهش داده و باﻋث افزایش ظرفیت
پاالیش خاک توسط گیاهان شوند .بنابراین ،اصالحکنندههای
بیوچار و کمپوست نیز در سطوح مختلف در این پژوهش
موردبررسی قرار گرفت.
از آنجاییکه پاالیش خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی
یکی از مهمترین مشکالت در زمینه محیطزیست است
( ،)Khan et al. 2013این پژوهش در نظر دارد در کنار گونه
کهور که گونهای مقاوم در برابر آالیندهها است ( Pulford and
 ،)Watson 2003; Kumar et al. 2005اصالح کنندههای
بیوچار و کمپوست را نیز در سطوح مختلف مورد بررسی قرار
دهد .کهور از گونههایی است که بهوفور در مناطق گرم و
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خشﮏ کشور که اتفاقاً مناطق نفتخیز نیز میباشد بهﻋنوان
جنگلکاری کشتشده و با توجه به سازگاری باال در مناطق
جنوبی کشور ایران ،در پژوهش حاضر به بررسی پتانسیل
اینگونه برای کاهش آالیندههای نفتی پرداخته شد.
بهاینترتیب شاید بتوان استفاده دیگری برای اینگونه بردبار به
آالیندهها و خشکی یافت و امر جنگلکاری را به گونههای بومی
اختصاص داد .بنابراین اهداف این مطالعه شامل :بررسی تأثیر
کمپوست و بیوچار زبالهی شهری بر میزان کاهش هیدروکربن-
های کل نفتی ( ،)TPHبررسی تأثیر کمپوست و بیوچار زباله
شهری بر میزان گیاهپاالیی فلزات سنگین نیکل و وانادیم می-
باشد.

 -2مواد و روشها

660
دو نوع تیمار دیگر نیز بهﻋنوان شاهد در نظر گرفته شد .این
تیمارها شامل گلدانهای بدون کهور و همچنین تیمار گلدان
با کهور ولی بدون بیوچار و کمپوست بودند .دوره رویش گیاهی
 6 Monthدر نظر گرفته شد و در پایان دوره نمونههای خاک
از گلدانهای هر تیمار تهیه و برای اندازهگیری  ،TPHنیکل و
وانادیوم به آزمایشگاه منتقل شدند.
جدول  -2ویژگیهای شیمایی کمپوست زباله شهری و بیوچار
Table 2 chemical properties of biochar and compos
Value
Biochar
Value
Compost
10.81
)C (%
16.77
)C (%
0.75
)N (%
0.35
)P (%
Bulk density
0.92
0.63
)K (%
)(gr/cm3
8.25
)EC (ds/cm
3.66
)EC (dS/cm
9
pH
6.89
pH

 -1-2موقعیت جغرافیایی منطقه موردپژوهش

برای انجام این پژوهش از نهالهای یﮏساله کهور ( Prosopis

این پژوهش در نهالستانی در  30 kmشمال شرقی بهبهان
انجام شد .ارتفاع از سطح دریا در نهالستان موردنظر 300m
میانگین دمای ساالنه آن  30 °Cاست .نمونههای خاک آلوده
به لجن نفتی از مکانهای انباشت لجنهای نفتی در شهرستان
مسجد سلیمان جمعآوری شد .این نمونه خاکها که برای
کشت گونه گیاهی در گلدانها مورداستفاده قرار گرفت ،دارای
ویژگیهای زیر بود (جدول .)1

 )julifloraاستفاده شد .نهالهای با اندازه یکسان تهیه شدند
و این نهالها در گلدانهای با تیمارهای ذکرشده در باال کشت
شدند.

جدول  -1مشخصات خاک اولیه گلدانها
Table 1 Soil characteristics of puts
Parameters
Amount
TPH
19.76 mg/kg
pH
7.5
Electrical
2.87 dS/m
Conductivity
Organic carbon
2.43 %
Nitrogen
0.17 mg/kg
Potassium
602 mg/kg
Phosphorus
9 mg/kg
Clay
6%
Silt
22 %
Sand
72%
Nickel
270 mg/kg

 -2-2روش پژوهش
برای کمپوست زبالهی شهری و بیوچار سه تیمار  1 ،0و %2
وزنی در نظر گرفته شد .حجم هر گلدان محاسبه و سپس
تیمارهای بیوچار و کمپوست براساس وزن خاک هر گلدان
اﻋمال شدند .ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بیوچار و کمپوست
مورداستفاده در جدول ( )2آمده است .در کنار تیمارهای باال
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

 -3-2اندازهگیری آالیندههای نفتی و فلزات سنگین
در پایان دوره رشد ،نمونههای خاک از گلدانهای موردبررسی
در تیمارهای مختلف برداشت و به آزمایشگاه منتقل شدند.
برای اندازهگیری مقدار نیکل و وانادیوم ،از هر نمونه  2 gخاک
خشﮏ برداشت شد و سپس  15 mlنیتریﮏ اسید  4 Nبه آن
اضافه شد .نمونهها بهمدت  20 hدر بن ماری با دمای 60 °C
قرار گرفتند و بعد از ﻋبور از کاغذ صافی با آب دو بار تقطیر به
حجم  50 mlرسانده شدند .ﻋصاره موجود از کاغذ استات
سلولزی  0/23ﻋبور داده شد و با دستگاه ( ICP-OESمدل
 )GBC Avantaمقدار نیکل و وانادیوم موجود در این نمونهها
اندازهگیری شدند (.)Tavili et al. 2018
میزان هیدروکربنهای نفتی در خاک از روش آژانس حفاظت
محیطزیست آمریکا ( )EPA-3550تعیین شد .برای این
منظور 1 g ،خاک خشﮏ را درون لوله آزمایش دربدار ریخته
و به آن  10 mlمحلول دی کلرومتان  +استون اضافه شد.
سپس بهمدت  4 minلولهها را تکان داده و بهمدت  5 minبا
دور  3000 rpmسانتریفیوژ شد تا تمامی رسوبات تهنشین
شوند .سپس  1 mlاز مایع رویی را برداشته و ( Hutchinson
 )et al. 2001به کمﮏ دستگاه کروماتوگرافی گازی از نوع
Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 4, 2021

661

گیاهپاالیی خاکهای آلوده به لجن مخازنی نفتی

یونیزاسیون شعلهای مدل  ،Agilent 7890Aمقدار کل
هیدروکربنهای در خاک مشخص شد.

 -1-3اثر کمپوست و بیوچار بر روی  TPHو فلزات

 -4-2تحلیلهای آماری

سنگین

این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار
برای تیمارهای ذکرشده در باال انجام گرفت .برای بررسی
نرمالبودن دادهها از کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.
تیمارهای موردبررسی با استفاده از تحلیل واریانس یﮏطرفه
مورد برسی قرار گرفتند و درصورتیکه اختالف معنیداری بین
واریانس دادهها دیده شد از آزمون چند دامنه دانکن برای
تعیین معنیداری بین گروهها استفاده شد .آنالیزهای آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام گرفت.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس یﮏطرفه نشان داد که مقدار
 TPHدر بین تیمارهای بیوچار ،کمپوست زبالهی شهری و
شاهد اختالف معنیداری دارد (جدول  .)3همچنین مقدار
فلزات سنگین نیکل و وانادیوم نیز در بین تیمارهای
موردبررسی اختالف معنیداری را نشان داد (جدول .)3
بهﻋبارتدیگر تیمارهای اصالحکننده خاک شامل استفاده از
بیوچار و کمپوست تأثیر مثبتی بر کاهش فلزات سنگین و
همچنین هیدروکربنهای نفتی داشتند.

 -3یافتهها و بحث

جدول  -3تجزیه واریانس یﮏطرفه برای  ،TPHوانادیوم و نیکل خاک در تیمارهای موردبررسی
Sig.
>0.001

>0.001

>0.001

Table 3- One-way ANOVA for TPH, Vanadium, and Nickel in the studied treatments
Groups
Sum of square
Df
Mean square
F
55.209
Between group
276.047
5
3.527
TPH
Whitin group
42.322
12
15.654
Total
318.369
17
246.147
Between group
1230.736
5
9.597
Vanadium
Whitin group
115.167
12
25.648
Total
1345.903
17
103.489
Between group
517.444
5
10.181
Nickel
Whitin group
122.167
12
10.165
Total
639.611
17
Parameter

TPH -2-3
نتااایج حاصاال از بررساای اثاار تیمارهااا باار مقاادار TPH

خاااک ،نشااان داد کااه باایشتاارین مقاادار هیاادروکربنهااای
خاااک مربااوط بااه تیمااار شاااهد باادون کهااور (mg/kg
 )19/7و کاامتاارین مقاادار هیاادروکربنهااای خاااک مربااوط
بااه تیمااار کمپوساات دو درصااد ( )10/6 mg/kgبااود .تیمااار
شااااهد ( )22/5 mg/kgو تیماااار شااااهد بااادون کهاااور
( )19/7 mg/kgدر یاااﮏ دساااته قرارگرفتهاناااد و تفااااوت
معناایداری بااین ایاان دو تیمااار مشاااهده نشااد (شااکل .)1
کمپوساات  %2بااا داشااتن کاامتاارین میاازان  ،TPHباایش
ترین اثار را بارای کااهش  TPHدر گلادانهاای کشتشاده
بااا کهااور داشااته اساات .اگرچااه مقاادار  TPHدر کمپوساات
 )13/5 mg/kg( 1%باایشتاار اساات ،امااا تفاااوت معناایداری
بااااین کمپوساااات  %1و کمپوساااات )10/6 mg/kg( %2

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

باارای کاااهش  TPHوجااود نداشاات (شااکل  .)1همااین
اتفاااار بااارای بیوچاااار  )17/6 mg/kg( %1و بیوچاااار %2
( )16/0 mg/kgافتاااده اساات ،یعناای اگرچااه بیوچااار %2
در مقایسااه بااا بیوچااار  %1باﻋااث کاااهش  TPHشااده امااا
ایان تفااوت معناایدار نیسات .بااین کمپوسات  %1و بیوچااار
 1%تفاااوت معناایداری وجااود دارد و کمپوساات  %1باﻋااث
شاده اساات کااه میاازان آالینااده  TPHکاامتاار شااود (شااکل
 .)1بااهطورکلی کمپوساات و بیوچااار چااه در سااطح  %1و
چااه در سااطح  % 2اثاار معناایداری باارای افاازایش جااذب
آالینااده  TPHنساابت بااه دو تیمااار شاااهد داشااتهانااد .بااا
مقایسااهی کمپوساات و بیوچااار هاام متوجااه ماایشااویم کااه
اثااری کااه کمپوساات باار روی کاااهش آالینااده کاال نفتاای
گذاشته است ،نسابت باه بیوچاار معنایدار اسات .بناابراین،
کمپوست  %2باﻋث کااهش بایشتار آالینادههاای نفتای در
مقایسه با بیوچار داشته است.
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شکل  -1اثر تیمارهای بیوچار و کمپوست بر کاهش هیدروکربن-
های کل نفتی (حروف مشابه نشاندهنده ﻋدم وجود تفاوت در
سطح  % 0/05است ،مقادیر شامل میانگین  ±اشتباه معیار است)

معنیداری وجود ندارد و هر سه تیمار در یﮏ گروه
قرارگرفتهاند .اما بیوچار  )57/3 mg/kg( %2نسبت به بیوچار
1%و شاهد بدون کهور و شاهد متفاوت معنیداری را در کاهش
مقدار وانادیوم از خاک نشان میدهد .همچنین بین کمپوست
 1%و کمپوست  %2تفاوت معنیداری برای کاهش وانادیوم
وجود ندارد .اما تفاوت معنیداری بین کمپوست و بیوچار وجود
داشت .بهگونهای که در مقایسه با بیوچار ،باﻋث کاهش بیشتر
فلز وانادیوم شد .بنابراین ،کمپوست  %2بهترین ﻋملکرد را برای
کاهش میزان وانادیوم در بین تیمارهای موردبررسی نشان می-
دهد (شکل .)2
80

a

a
b

 -3-3اثر بیوچار و کمپوست بر وانادیوم
همانطوری که شکل ( )2نشان میدهد بین تیمارهای
کمپوست  )50/33 mg/kg( 1و  )47/6 mg/kg( %2تفاوت
معنیداری در کاهش سطح وانادیوم خاک وجود ندارد.
همچنین بین تیمارهای شاهد ( )69/5 mg/kgو شاهد بدون
کهور ( )67/3 mg/kgو بیوچار  )64/0 mg/kg( %1تفاوت
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Fig. 1 Effect of biochar and compost on TPH
reduction (Same letters indicating no significant
differences between treatments at 0.05%; Values are
)mean ±standard error

کهور ( )P. juliﬂoraگونهای است که نسبت به آلودگیهای
نفتی و فلزات سنگین مقاوم است .بهﻋنوان راهحل سبزی برای
تخریب خاکهای آلوده به فلزات سنگین مورداستفاده قرار -
گیرد ( .)Kumar et al. 2005در این مطالعه نیز مشخص شد
که اینگونه در برابر آالیندههای نفتی مقاوم بوده در با حضور
بیوچار و کمپوست گیاهپاالیی آن در خاکهای آلوده به لجن
نفتی بیشتر میشود .اما مقدار بیوچار و کمپوست مورداستفاده
میتواند تأثیرات متفاوتی در کاهش آالیندههای نفتی و فلزات
سنگین داشته باشد که همسو با یافتههای دیگر پژوهشگران
میباشد (.)Koolivand et al. 2017, Jafari et al. 2013
البته این نکته را باید مدنظر داشت که پتانسیل گیاهپاالیی
میتواند متأثر از شرایط اقلیمی منطقه و پتانسیل گیاه نیز باشد
( .)Naderi et al. 2012استفاده از اصالحکنندههای خاک
مانند کمپوست و بیوچار ،باﻋث ایجاد شرایط مطلوب برای رشد
گیاه و در نتیجه حذف و پاالیش  TPHاز خاک شدند
(.)Jahantab et al. 2018
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شکل  -2اثر تیمارهای بیوچار و کمپوست بر کاهش وانادیوم
(حروف مشابه نشاندهندهی ﻋدم وجود تفاوت در سطح %0/05
است ،مقادیر شامل میانگین  ±اشتباه معیار است)
Fig. 2Effect of biochar and compost on Vanadium
reduction (Same letters indicating no significant
differences between treatments at 0.05 %; Values are
)mean ±standard error

بیوچار باﻋث تغییر خواص خاک ،افزایش فعالیتهای میکروبی
و افزایش جذب ترکیبات معدنی و آالیندههای آلی مثل
هیدروکربنهای آروماتیﮏ چند حلقهای میشود
( .)Ogbonnaya and Semple 2013در حالیکه افزودن
کمپوست میتواند مقدار ماده آلی خاک و باروری خاک را
بهبود بخشد و بهاینترتیب بهﻋنوان یکی از روشهای
مقرونبهصرفه برای اصالح خاک موردتوجه قرار میگیرد
( .)Chen et al. 2015پس از افزودن کمپوست ،میتوان شاهد
کاهش فلزات سنگین در خاک بود ( .)Zhou et al. 2017البته
این نکته را باید در نظر داشت که استفاده از کمپوست آلوده
به فلزات سنگین میتواند باﻋث افزایش سطح فلزات سنگین
در خاک شود Baek et al. )2005( .نیز بیان کردند که اثرات
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گیاهپاالیی خاکهای آلوده به لجن مخازنی نفتی

منفی نفت خام در خاک به ﻋلت تهویه ناکافی تشدید خواهد
شد ولی در حضور کمپوست اضافهشده در خاک به ﻋلت مساﻋد
شدن شرایط برای رشد گیاه و افزایش میزان تهویه و افزایش
جذب و نگهداری آب در خاک ،رشد افزایش پیداکرده است.
این نتایج نیز همسو با یافتههای ما در این زمینه است.
بیوچار نهتنها باﻋث کاهش گازهای گلخانهای میشود بلکه با
بهبود خواص خاک باﻋث کاهش فلزات سنگین از خاک نیز
میشود ( .)Randolph et al. 2017بنابراین در هنگام
استفاده از بیوچار ،قابلیت اشباع فلزات سنگین در خاک کاهش
( )Paz-Ferreiro et al. 2014و فلزات سنگین با تغییر
موجودیت ( )Park et al. 2011کاهش پیدا میکنند.
 -4-3اثر بیوچار و کمپوست بر کاهش فلز نیکل
مقایسه بین تیمارهای مورد برسی نشان داد که بین تیمارهای
کمپوست یﮏ درصد ( )117/2 mg/kgو کمپوست دو درصد
( )118/0 mg/kgو بیوچار دو درصد ( )116/5 mg/kgتفاوت
معنیداری وجود ندارد (شکل  .)3همچنین تفاوت معنیداری
بین تیمار شاهد ( )126/5 mg/kgو تیمار شاهد با گیاه
( )131/1 mg/kgوجود نداشت .اما تیمار بیوچار mg/kg( %1
 )121/1تفاوت معنیداری را با تیمار شاهد با گیاه نشان داد
(شکل  .)3در حالیکه همین تیمار با تیمار شاهد تفاوت معنی-
داری نداشت (شکل .)3
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شکل  -3اثر بیوچار و کمپوست بر کاهش نیکل (حروف مشابه
نشاندهندهی ﻋدم وجود تفاوت در سطح  %0/05است ،مقادیر
شامل میانگین  ±اشتباه معیار است)
Fig. 3 Effect of biochar and compost on Nickel
reduction (Same letters indicating no significant
;differences between treatments at 0.05 percent
)Values are mean±standard error
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بیوچار احتماالً بیشتر بهﻋنوان یﮏ بهبوددهنده خاک و
محرک تغییر شکل مواد مغذی تا یﮏ منبع اصلی مواد مغذی
است ( .)Lehmann et al. 2003; Glaser et al. 2002این
مزیت بیوچار که از گستره وسیعی از زیتودهها قابلتولید است
و همچنین توانایی گوناگون آن باﻋث شده که بیوچار بهﻋنوان
یﮏ ابزار سودمند محیطزیستی باصرفه اقتصادی برای مدیریت
محیطزیست مطرح میشود (.)Jingchun Tang 2013
بیوچار به خاطر توانایی جذب بیولوژیکی آن پتانسیل زیادی
برای مقابله با آالیندهها ( .)Tan et al. 2015افزودن بیوچار
به خاک گلدانهای موردمطالعه باﻋث کاهش مقدار فلزات
سنگین نیکل و وانادیوم شد که همسو با یافتههای دیگر
محققین میباشد ( Jahantab et al. 2018; Beesley et al.
 )2010بنابراین کمپوست و بیوچار میتواند راه بسیار مؤثری
برای خنثیسازی و کاهش فلزات سنگین باشد ( Ogundiran
.)et al. 2015
آثار شیمیایی ناشی از ﻋملکرد نفت و ترکیبات آن ،بهدلیل
وجود فلزات سنگین و هیدروکربنهای پلیسیکلیﮏ آروماتیﮏ
است که میتواند باﻋث اختالل در متابولیسم ،رشد و نمو گیاه
ایجاد شود ( Meudec et al. 2007; Fayyaz and
.)Bagheripour 2016

 -4نتیجهگیری
توانایی باالی برخی گونهها در جذب انتخابی ﻋناصر و ترکیب-
های آلودهکننده ،امکان استفاده از گیاهان در پاکسازی
محیطهای آلوده را فراهم میکند .در پژوهش حاضر با انتخاب
گونهی مقاوم (کهور) که قابلیت تطابق با شرایط محیطی در
محل آلوده را دارد انتخاب شد .نتایج این پژوهش نشان داد
که ،گیاهپاالیی یﮏ فنآوری الزم و مؤثر برای پاالیش مکانهای
آلوده به آالیندههای نفتی باصرفه اقتصادی باال و در ﻋمل هم
سو با قواﻋد حفظ منابع زیستی میباشد.
 -1براساس نتایج حاصل از کاربرد تیمارهای کمپوست و
بیوچار در این پژوهش ،میتوان به نقش مؤثر و مثبت این دو
تیمار در پاالیش خاکهای آلوده به  TPHو فلزات سنگینی
مانند وانادیوم و نیکل پی برد.
 -2با بررسی میزان کاهش غلظت  TPHبا اضافه نمودن مقادیر
 1و  %2کمپوست و بیوچار و نیز تیمار شاهد در انتهای دوره
آزمایش نسبت به غلظت اولیه آلودگیها ،نشاندهنده نقش
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 افزودن بیوچار و کمپوست به خاک میتواند سبب بهبود-4
 بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین باﻋث،خواص فیزیکی
.افزایش قدرت گیاهپاالیی فلزات سنگین شود

-مؤثر و کاربردی کمپوست و بیوچار در پاالیش و حذف آالینده
های نفتی و فلزات سنگینی همچون نیکل و وانادیوم موجود
.در خاک است

دسترسی به دادهها

) گونه کهور و فاکتورهای اصالحکننده (بیوچار و کمپوست-3
. خاک شدندTPH باﻋث کاهش میزان

دادههای استفادهشده (یا تولیدشده) در این پژوهش در متن
.مقاله ارائهشده است
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Abstract
Oil contaminated soil is a vital threat to the environment. The aim of the present research was to
investigate the total petroleum hydrocarbon (TPH), and heavy metals of nickel and vanadium reduction
using Prosopis juliflora, under different treatments of biochar and compost in pots. One-year-old P.
juliflora seedlings were planted in pots containing oil sludge. The pots included 1 and 2% of compost
and biochar. Furthermore, two control treatments including with and without P. juliflora were used for
the study. This study was conducted in the complete randomized plot sampling with three replications.
After six months, soil samples were taken from the pots and transferred to the laboratory. Then, the
concentration of TPH, nickel, and vanadium was determined. The results indicated that the least TPH
belonged to the compost 2% treatment (10.63 ppm), which was significantly different compared with
other studied treatments. The highest value belonged to the control treatment without P. juliflora (22.57
ppm). The highest value of vanadium belonged to the control treatment (69.50 mg/kg). Compost 2%
had the least values of vanadium (47.66 mg/kg). Comparison between treatments showed no significant
differences among compost 1% (117.17 mg/kg), compost 2% (118.00 mg/kg), and biochar 2% (116.67
mg/kg). The highest reduction of nickel was observed within the mentioned treatments. Therefore, using
biochar and compost can improve the phytoremediation capacity of P. juliflora.
Keywords: Biochar; Compost; Phytoremediation; Total Petroleum Hydrocarbons; Vanadium
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