کنگره ملی خاک و محیط زیست (آلودکی خاک و آب ،سالمت انسان و امنیت غذایی)

بررسی رابطه هیدروکربن نفتی با کربن آلی خاک در خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی
نسرین سعادتی *،محسن رودپیما ،ناصر دواتگر ،عبداالمیر بستانی و محمدرضا مصدقی

ثِ تستیت داًشجَی کبزشٌبسی ازشد خبک داًشگبُ شبّد تْساى ،استبدیبز گسٍُ خبک داًشگبُ شبّد تْساى،
استبدیبز هَسسِ تحقیقبت خبک ٍ آة ،استبدیبز گسٍُ خبک داًشگبُ شبّد تْساى ٍ داًشیبز گسٍُ خبک داًشگبُ
صٌعتی اصفْبى
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مقدمه
ایساى یکی اشکشَزّبی ًفتخیص جْبى است کِ ّس سبل هقداز شیابدی ًفات اش ًقاب جٌاَثی آى اساترسا ٍ دز
هٌبطق دیگس پبالیش هیشَد (شْسیبزی ٍ ّوکبزاى .)1385 ،اش آًجب کِ ًفت ٍ هشتقبت آى دز هٌبطق تصفیِ یاب
ًقب دیگس ثِ هقداز شیبد حول ٍ ًقل هیشَد ،اهکبى آلَدگی خبکّب ثِ ایي تسکیجابت شیابد اسات (ثسابلت پاَز
 .)1387آلَدگی خبک ثِ ّیدزٍکسثيّبی ًفتی ،یکی اش هْنتسیي هشکالت شیسات هحییای دز ثسخای اش ًقاب
کشَز هیثبشد (عسفبى هٌش  .)1381زّب شدى ًفت دز خبک ثِ ٌّگبم استرسا  ،حول ٍ پبالیش سجت آلاَدگی
خبک ٍ دز ًتیجِ هحیط شیست هیشَد .آلَدگی ًفتی سجت اش ثایي زفاتي پَشاش گیابّیّ ،وچٌایي گساتس
آلَدگی ٍ اًتقبل آى ،سجت آلَدُ شدى آةّبی شیس شهیٌی هیگسددً .گساًیّبی شیبدی دزثبزُ حضَز ایي آالیٌدُّب
دز هحیط شیست ثِ ٍیطُ ثِ سجت ٍزٍد ایي تسکیجبت ثِ شًجیسُ غرای هَجَدات شًدُ ٍجَد دازد .یکی اش هْوتسیي
ًگساًی ّبی حبهیبى هحیط شیست افصٍدى آگبّبًِ پسوبًدّب ٍ ضبیعبت ًفتی پبالیشگبُّبی ًفت ثِ هحیط شیست
ثِ ٍیطُ خبک است .اگس چِ سویت ًفت خبم دز آة ٍ هَجَدات آثصی هَزد هیبلعِ قساز گسفتِ اهب سویت ًفت خبم
ٍ اثسات آى دز خبک ثِ ًدزت هَزد ثسزسی قساز گسفتِ است (ثبی ثَزدیٌّ .)1380،گبهی کِ تسکیجبت ًفتای ٍازد
خبک هیشَد ،سبختبز ٍ ٍیطگیّبی فیصیکی ،ثیَلَضیکی ٍ شیویبیی خبک زا اش جولِ هقاداز هابدُ آلای  ،چگابلی
ظبّسی ،ترلرلً ،فَذپریسی ،تٌفس خبک ٍ فسایٌد اًتقبل جاسم زا تحات تابثیس قاساز هایدٌّاد)et al; 2009
 .)Liangحرف آلَدگیّبی ًفتی اش خابک ّواَازُ اش هْوتاسیي هسابلل سابشهبى هحایط شیسات کشاَز اسات
(شْسیبزی ٍ ّوکبزاىٍ .)1385،جَد ّیدزٍکسثيّبی ًفتی دز خبک هیتَاًد سجت ثسٍش سویت ثسای اًسابىّاب ٍ
سبیس هَجَدات شًدُ شدُ ٍ هَججبت آلَدگی هٌبثع آةّبی شیس شهیٌی زا ًیاص فاساّن آٍزًاد (ثسابلتپاَز .)1389
ّیدزٍکسثيّب جصء اصلی تسکیجبت ًفتی زا تشکیل هیدٌّد ،هَلکَلّبی آًْب فقط شبهل کسثي ٍ ّیدزٍضى است.
ایي تسکیجبت ثب تَجِ ثِ سبختبزشبى ثِ گسٍُّبی هرتلف شیویبیی تقساین ثٌادی شادُاًاد .ثاب ایاي حابل توابم
سبختبزّب ثس پبیِ کسثي چْبزظسفیتی هیثبشد .دزک جبهع اش تَشیع آالیٌدُّب ًفتی دز هکبىّبی آلَدُ ٍ تسکیجابت
آىّب ٍ زاثیِ ثیي آلَدگی ًفتی خبکٍ ٍ 1یطگیّبی شیویبیی ٍ ثیَلَضیکی خابک کوا ثسایبزی ثاِ احیابی ٍ
ثبشسبشی هکبىّبی آلَدُ هیکٌد ) .)Liang et al; 2012دز صَزت آگبّی دقیق اش هَقعیاتٍ ،ساعت ٍ اًاداشُ
آلَدگیّبی ًفتی دز ازاضی هدیسیت زیس آى ثْتس ٍ کبزآهدتس خَاّد ثَد ،اهب اًداشُگیسی هستقین ّیدزٍکسثي-
ّبی ًفتی سرت ،پسّصیٌِ ٍ شهبى ثس است .دز صَزتی کِ ثتَاى اش ٍیطگیّابیی دز خابک کاِ اًاداشُگیاسی آى
سْلتس ٍ دازای ازتجب ثب ّیدزٍ کسثيّبی ًفتی است ،استفبدُ ًوَد ،تعییي هَقعیتٍ ،سعت ٍ شدت آلاَدگی ثاب
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سسعت ٍ ّصیٌِ کوتسی اهکبى پریس خَاّد ثَد .دز ایي پطٍّش زاثیِ ّیدزٍکسثي ًفتی کل ثب کسثي آلی خبک دز
هٌیقِ آلَدُ ثِ تسکیجبت ًفتی هَزد ثسزسی قساز گسفت.
مواد و روشها
جْت اًجبم ایي پطٍّش تعداد ً 100وًَِ خبک اش هٌیقِای کِ احتوبل آلَدگی ثِ تسکیجبت ًفتی ٍجَد داشت ،اش
عوق  30-0سبًتیهتسی ثسداشت شدً .وًَِّب پس اش َّا خش شدى ٍ کَثیدُ شدى اش ال  2هیلیهتسی عجَز
دادُ شدًد .سپس پبزاهتسّبی شیس دز ّس ی اش ًوًَِّب اًداشُگیسی شد:
ّ -1یدزٍکسثي ًفتی کل 1ثِ زٍ تکبى دادى هکبًیکی اًداشُگیسی شد).)song et al; 2002
 -2کسثي آلی خبک ثِ زٍ ٍالکی ٍ ثل اًداشُگیسی شد ).)Nelson et al; 1996
تجصیِ آهبزی دادُّب شبهل آهبز تَصیفی ٍ زگسسیَى ثب استفبدُ اش ًسمافصازً SPSSسرِ 16اًجبم شد.
نتایج و بحث
دز خبکّبی هیبلعِ شدُ ثب تَجِ ثِ هقبدیس هحبست شدُ آهبز تَصیفی آلاَدگی ًفتای دز خابک ٍجاَد داشات.
کوتسیي هقداز ّیدزٍکسثي ًفتیکل ( )0/08کوتسیي هقداز کسثيآلی خبک ( ٍ )0/04ثیشاتسیي هقاداز آى (ٍ )9/52
ثیشتسیي هقداز کسثيآلی ( )3/88ثَد .ثبال ثَدى کسثيآلی خبک ثِ دلیل ٍجَد تسکیجبت ًفتی دز خبک ثاَد (جادٍل
.)1
جدول 1مقادیر مربوط به آمار توصیفی درصد کربن آلی خاک و درصد هیدروکربن نفتی کل در خاکهای
مطالعه شده
دزصد کسثي آلی خبک

حداقل
0/04

حداکثس
3/88

هیبًگیي
0/95

ٍازیبًس
0/89

چَلگی
1/4

کشیدگی
0/8

دزصد ّیدزٍکسثي ًفتی کل

0/08

9/52

1/08

1/56

1/22

0/5

جدول 2رابطه رگرسیونی درصد کربن آلی خاک و درصد هیدروکربن نفتی کل در خاکهای مطالعه شده
R2

هعبدلِ

0/85

y; 0/35x3-1/374x2+2/079x-0/023

شکل  1رگرسیون درصد کربن آلی خاک و درصد هیدروکربن نفتی کل
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زاثیِ زگسسیًَی ثیي دزصد کسثي آلی خبک ٍ دزصد ّیدزٍکسثي ًفتی کل دزجِ سَم شد .ضسیت تجیایي زاثیاِ
(ً )0/85شبى داد کِ تغییسات ّیدزٍکسثي ّبی ًفتی زا هیتَاى ثب کسثي آلی ثسآٍزد کسد ،کِ دز سیح احتوبل ی
دزصد )  (P≤0.01هعٌیداز ثَد( جدٍل  .)2ایي ًتبیج ًشبى داد کِ دز هَازدی کِ ًیبش ثِ هدیسیت پبالیش ساسیع
دز ی هٌیقِ آلَدگی ًفتی ٍجَد دازد هیتَاى اش کسثي آلی ثِ عٌَاى ی هتغیس ساْل الَصاَل ثاسای ازشیابثی
ٍسعت ٍ شدت آلَدگی ًفتی ثِ ٍیطُ دز خبکّبی هٌبطق خش ًٍیوِ خش کِ دازای کسثي آلی ذاتی کوتسی
ّستٌد ،استفبدُ کسد.
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