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در خاک آلوده به ترکیبات نفت نفتیبررسی رابطه تنفس خاک با هیدروکربنهای   

3بستانی عبداالمیر، 6، ناصر دواتگر1نسرین سعادتی
 

 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شاهد -3استادیار موسسه خاک و آب ،  -6، ناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شاهددانشجوی کارش -1

 :چکیده
سانتیمتری برداشته  31 -1نمونه خاک از عمق  111منظور بدین . این تحقیق به منظور بررسی رابطه تنفس خاک با هیدروکربنهای نفتی انجام شد

اکسید کربن حاصل از تنفس خاک از طریق گیری میزان دیهیدروکربنهای نفتی کل به روش تکان دادن مکانیکی و تنفس خاک از روش اندازه. شد
گرسیونی بین تنفس خاک و هیدروکربنهای نفتی کل بر اساس نتایج بدست آمده بهترین رابطه ر. مانده تعیین شدتیتراسیون برگشتی سود باقی

گرم دی اکسید کربن در کیلوگرم میلی 071و  13/6تنفس خاک در منطقه مورد مطالعه دارای حداقل و حداکثر به ترتیب . رگرسیون درجه دوم شد
 .و توزیع غیر نرمال شدنددار ویژگیهای هیدروکربنهای نفتی کل و تنفس خاک دارای چولگی مثبت معنی .خاک در هفت روز شد

 .های نفتی کل، رابطه رگرسیونیتنفس خاک، هیدروکربن: های کلیدیواژه
 :مقدمه
به طور کلی هر نوع تغییر . تخریب و آلودگی محیط زیست، نتیجه ی جوامع صنعتی و یکی از دستاوردهای صنعتی شدن اجتماعات بشری است       

ط به طوری که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آن ها مختل گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع در ویژگی های اجزای تشکیل دهنده محی
فعالیت های صورت گرفته در صنعت نفت، از قبیل  (.1371دبیری، )و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، آلودگی محیط زیست گفته می شود 

-شمار میاکتشاف  و تولید نفت، حمل و نقل، پاالیش و مدیریت فرآورده های نفتی و کنترل ضایعات آن منابع بالقوه برای آلودگی آب، خاک و هوا به 
محیط زیست می باشد و منجر به کاهش تدریجی نشت نفت خام طی مراحل حمل و نقل و نیز ضایعات فرآیند پاالیش، تهدید جدی برای . آیند

از آن جا که خاک ها به شدت مستعد تجمع انواع آالینده ها با ترکیبات سمی گوناگون در غلظت های نسبتاً باال می باشند، . کیفیت محیط شده است
 .Singh et al))ک را تحت تاثیر قرار می دهدویژگی های گوناگون شیمیایی و بیولوژیکی خاک عمیقاً تغییر یافته و تنوع زیستی و عملکرد خا

هنگامی که نفت وارد خاک می شود، ساختار و ویژگی های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک را از جمله مقدار ماده آلی و تنفس خاک را  .2009
طالعاتی مربوط به آلودگی و نیز شدت، نوع و ویژگی های زیستی از جمله تنفس خاک می تواند ا(. Gareia et al. 2011)تحت تاثیر قرار می دهند

هدف این تحقیق بررسی رابطه تنفس خاک با هیدروکربن نفتی در . مدت تاثیر آلودگی هیدروکربنی بر فعالیت متابولیکی خاک را فراهم می نمایند
 .منطقه آلوده به ترکیبات نفتی بود

 :مواد و روش ها
 موقعیت منطقه

ی بختیار دشت اصفهان که تحت تاثیر آلودگی نمونه خاک از منطقه 111سانتی متری تعداد  31-1خاک سطحی، عمق  برای انجام این تحقیق از
 36درجه و  11ثانیه تا  11دقیقه و  31درجه و  11موقعیت منطقه بین طول جغرافیایی . ناشی از ضایعات این پاالیشگاه قرار گرفته بود، برداشت شد

 .ثانیه شمالی قرار دارد 61دقیقه و  08درجه و  36ثانیه تا  36دقیقه و  07درجه و  36عرض  ثانیه شرقی و 36دقیقه و 
 :آنالیز آزمایشگاهی

سپس پارامترهای زیر در هر . پس از انتقال نمونه های خاک به آزمایشگاه ابتدا نمونه ها هوا خشک و سپس از الک دو میلی متری عبور داده شدند
 :ه گیری شدیک از نمونه ها انداز

 (.Song et al 2002)به روش تکان دادن مکانیکی اندازه گیری شد  01هیدروکربن های نفتی کل -1

تنفس خاک از روش اندازه گیری میزان دی اکسیدکربن حاصل از تنفس میکروبی از طریق تیتراسیون برگشتی سود باقی مانده تعیین شد   -6
(Anderson. 1982.) 

 .انجام شد( 12نسخه ) SPSSفاده از نرم افزار آمار توصیفی متغیرها با است
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نتایج و بحث
 شاخص مناسب برای بیان اثر آلودگی بر سییلمت خییاك بییه به طور کلی، اندازه گیری ویژگی های زیستی مانند تنفس خاك به عنوان

 تییأثیر آلییودگی ریییز جانییداران مقییاوم بییه آلییودگی و نیییز شیید ت، نییوع و میید ت کار گرفته مي شوند و اطلعاتی مربوط به حضور و فعییالیت
).Labud et al., 2007فراهم مي نمایند ( هیدروکربنی بر فعالیت متابولیکی خاك را

  و حیداقل و حیداکثر بییه ترتییب7۴/۱۴۹تنفس میکروبی در موقعیت های اندازه گیری شده در منطقه مورد مطالعه دارای مییانگین 
 ترکیبییا ت نفییتی دارای منییابع کربیین و انییرژی). ۱ میلی گرم دی اکسید کربن در کیلوگرم خاک در هفت روز بییود (جییدول ۴70 و 2/۱۳

 میییزان معییدنی شیدن و اما با گذشت زمان بیه علیت مصییرف کربین سییهل التجزیییه، مي باشند که باعث افزایش تنفس خاک می شوند،
ا منطبق با غلظت بالی). ۱۳۹0تنفس خاک کاهش می یابد (نمازی و همکاران، 

ا
 بیش ترین تنفس خاک در منطقه مورد مطالعه تقریب

آلودگی نفتی خاک بود.

حداکثرحداقلچولگیمیانگینواحدویژگی
TPHs۱55/۴0۱2/052/۹درصد

mg co2/kg soil. 7day7۴/۱۴۹۶۶/02/۱۳۴70تنفس میکروبی

- آمار توصیفی متغیرهای خاک مورد مطالعه در منطقه1جدول 

TPHsهیدروکربن های نفتی کل : 

 بهترین رابطه رگرسیونی بین تنفس خاک و هیدروکربن نفتی کل رگرسیون رگرسیون درجه دوم شد (بییه دلیییل ضییریب تییبیین بیالتر
  سایر روابط رگرسیونی بین تنفس خییاک و هیییدروکربن های نفییتی2). جدول 2و جدول ۱نسبت به سایر رابطه های رگرسیونی) (شکل 
کل به همراه ضریب تبیین را نشان می دهد.

کل نفتی وهیدروکربن های خاک -رگرسیونتنفس1شکل

و درصد هیدروکربن نفتی کل خاک - رابطه هایرگرسیونی تنفس2جدول .
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R2معادلهردیف

رگرسیون خطی
5۸ /۱۱+x  ۴/۶ =y۴۱/0

x 7۱/۱۱+ 2x75۱/0- = y57/0 + 5۹/۶رگرسیون درجه دوم
ln(x) ۱۶/۹=y۳۹/0 + 2۴/2۱رگرسیون لگاریتمی
x ۴۶/۱۶+ 2x ۳7/2 - ۳x ۱2/0 = y5۱/0 - ۴2/5رگرسیون درجه سوم

 و تنفییسو هیستوگرام توزیع فراوانییی نشیان داد، ویژگی هییای هیییدروکربن های نفییتی کییل نتایج بر اساس آزمون معنی داری چولگی 
 چولگی دللت بییر غیر نرمییال. )۳ و 2 و شکل ۱ (جدول خاک دارای چولگی مثبت (به سمت راست) معنی دار و توزیع غیر نرمال شدند

 بودن توزیع فراوانی داده ها دارد، و هر اندازه مقدار آن بیش تر باشد، نشان غیر یکنواخت بودن واریانس، می باشد (دلییبری و همکییاران،
۱۳۹۳.(

 محدودی نقطه با مقادیر بالی این متغیرها در سطح منطقه است و نشان از عدم تقارن چولگی به سمت راست نشان از وجود تعداد
به سمت مقادیر بالی این متغیر تنفس میکروبی و هیدروکربن های نفتی کل در سطح منطقه مورد مطالعه است. 

- هیستوگرام توزیع فراوانی تنفس خاک2شکل  .
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- هیستوگرام توزیع فراوانی هیدروکربن های نفتی کل3شکل   
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Abstract
This study was conducted to investigate the relationship between soil respiration with petroleum hydrocarbons.  

For this purpose, ۱00 soil samples from a depth of 0-۳0 cm were taken. Total Petroleum Hydrocarbons variables 
(TPHs) with mechanical shaking, microbial respiration with method of measurement of dioxide carbon raising of  
breath  and back titration  of  residual  hydroxide.  According to  the  results, regression relationship  between  soil 
respiration and total  petroleum hydrocarbons was Quadraticregression. Soil  respiration in the study area has a 
minimum and maximum of ۱۳/2 and ۴70 (mg co2/kg soil. 7day). Total Petroleum Hydrocarbons properties and 
soil respiration with positive skewness were significant andnon-normal distribution.
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