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 مقدمه 
 دز ٍ اساترسا   آى جٌاَثی  ًقاب   اش فات ً شیابدی  هقداز سبل ّس کِ است جْبى خیصًفت یکی اشکشَزّبی ایساى
اش آًجب کِ ًفت ٍ هشتقبت آى دز هٌبطق تصفیِ یاب   (.1385شَد )شْسیبزی ٍ ّوکبزاى، هی دیگس پبالیش هٌبطق

ّب ثِ ایي تسکیجابت شیابد اسات )ثسابلت پاَز      شَد، اهکبى آلَدگی خبکًقب  دیگس ثِ هقداز شیبد حول ٍ ًقل هی
تسیي هشکالت شیسات هحییای دز ثسخای اش ًقاب      ّبی ًفتی، یکی اش هْنيآلَدگی خبک ثِ ّیدزٍکسث(. 1387

 آلاَدگی  سجت پبالیش ٍ حول استرسا ، ٌّگبم ثِ خبک دز ًفت شدى زّب(. 1381)عسفبى هٌش  ثبشدکشَز هی

ّوچٌایي گساتس    ، گیابّی پَشاش   زفاتي  ثایي  اش سجت ًفتی آلَدگی .شَدهی شیست ًتیجِ هحیط دز ٍ خبک
ّب ّبی شیبدی دزثبزُ حضَز ایي آالیٌدًُگساًیگسدد. ّبی شیس شهیٌی هیسجت آلَدُ شدى آة ،آىآلَدگی ٍ اًتقبل 

یکی اش هْوتسیي دز هحیط شیست ثِ ٍیطُ ثِ سجت ٍزٍد ایي تسکیجبت ثِ شًجیسُ غرای هَجَدات شًدُ ٍجَد دازد. 
ّبی ًفت ثِ هحیط شیست یشگبُّبی حبهیبى هحیط شیست افصٍدى آگبّبًِ پسوبًدّب ٍ ضبیعبت ًفتی پبالًگساًی

اگس چِ سویت ًفت خبم دز آة ٍ هَجَدات آثصی هَزد هیبلعِ قساز گسفتِ اهب سویت ًفت خبم  ثِ ٍیطُ خبک است.
ٌّگبهی کِ تسکیجبت ًفتای ٍازد  . (1380ثبی ثَزدی،) ٍ اثسات آى دز خبک ثِ ًدزت هَزد ثسزسی قساز گسفتِ است

یصیکی، ثیَلَضیکی ٍ شیویبیی خبک زا اش جولِ هقاداز هابدُ آلای ، چگابلی     ّبی فشَد، سبختبز ٍ ٍیطگیخبک هی
 (et al; 2009 دٌّاد زا تحات تابثیس قاساز های     ظبّسی، ترلرل، ًفَذپریسی، تٌفس خبک ٍ فسایٌد اًتقبل جاسم 

Liang). اسات  کشاَز  شیسات  هحایط  سابشهبى  هسابلل  هْوتاسیي  اش خابک ّواَازُ   اش ًفتی ّبیآلَدگی حرف 
ّاب ٍ  تَاًد سجت ثسٍش سویت ثسای اًسابى ّبی ًفتی دز خبک هیٍجَد ّیدزٍکسثي .(1385کبزاى،)شْسیبزی ٍ ّو

 (.1389پاَز  ّبی شیس شهیٌی زا ًیاص فاساّن آٍزًاد )ثسابلت    سبیس هَجَدات شًدُ شدُ ٍ هَججبت آلَدگی هٌبثع آة
هل کسثي ٍ ّیدزٍضى است. ّبی آًْب فقط شبهَلکَل دٌّد،زا تشکیل هی ّب جصء اصلی تسکیجبت ًفتیّیدزٍکسثي
اًاد. ثاب ایاي حابل توابم      شادُ ّبی هرتلف شیویبیی تقساین ثٌادی   ب تَجِ ثِ سبختبزشبى ثِ گسٍُایي تسکیجبت ث
 تسکیجابت  ّبی آلَدُ ٍّب ًفتی دز هکبىتَشیع آالیٌدُ جبهع اشدزک  ثبشد.هی پبیِ کسثي چْبزظسفیتی سبختبزّب ثس

کوا  ثسایبزی ثاِ احیابی ٍ      خابک  یکیَلَضیثٍ  شیویبییّبی ٍ ٍیطگی 1خبک ًفتی آلَدگی زاثیِ ثیي ٍّب آى
هَقعیات، ٍساعت ٍ اًاداشُ    دز صَزت آگبّی دقیق اش . (et al; 2012) Liangکٌد ّبی آلَدُ هیثبشسبشی هکبى

-ّیدزٍکسثيگیسی هستقین داشُ، اهب اًهدتس خَاّد ثَدبی ًفتی دز ازاضی هدیسیت زیس  آى ثْتس ٍ کبزآّآلَدگی
گیاسی آى  ّابیی دز خابک کاِ اًاداشُ    کِ ثتَاى اش ٍیطگی دز صَزتی ّصیٌِ ٍ شهبى ثس است.پسی ًفتی سرت، ّب
ثاب   گیآلاَد هَقعیت، ٍسعت ٍ شدت  ّبی ًفتی است، استفبدُ ًوَد، تعییيتس ٍ دازای ازتجب  ثب ّیدزٍ کسثيسْل
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دز ثب کسثي آلی خبک  کل کسثي ًفتیّیدزٍ دز ایي پطٍّش زاثیِ ثَد. سسعت ٍ ّصیٌِ کوتسی اهکبى پریس خَاّد
 هَزد ثسزسی قساز گسفت.هٌیقِ آلَدُ ثِ تسکیجبت ًفتی 

 
  مواد و روشها 

اش  ٍجَد داشت، یتسکیجبت ًفتثِ کِ احتوبل آلَدگی  ایِیقاش هٌ خبک ًوًَِ 100تعداد جْت اًجبم ایي پطٍّش 
عجَز  یهتس یلیه 2کَثیدُ شدى اش ال   شدى ٍ َّا خش ّب پس اش ًوًَِ شد. هتسی ثسداشتسبًتی 30-0ق عو

 گیسی شد: ّب اًداشُّبی شیس دز ّس ی  اش ًوًَِدادُ شدًد. سپس پبزاهتس
 .(;song et al (2002 شد یسیگ اًداشُ زٍ  تکبى دادى هکبًیکیثِ  1ّیدزٍکسثي ًفتی کل -1
 .(;Nelson et al (1996 شد گیسی اًداشُ ٍ ثل  الکیٍکسثي آلی خبک ثِ زٍ   -2
 . شد اًجبم16 ًسرِ SPSSافصاز ًسمثب استفبدُ اش زگسسیَى  شبهل آهبز تَصیفی ٍّب دادُآهبزی  تجصیِ 
 

 نتایج و بحث
. آهبز تَصیفی آلاَدگی ًفتای دز خابک ٍجاَد داشات      شدُ  هحبست ثِ هقبدیسّبی هیبلعِ شدُ ثب تَجِ دز خبک

ٍ  (52/9)آى هقاداز  ثیشاتسیي  ٍ  (04/0)آلی خبک ثيکوتسیي هقداز کس (08/0) کلکوتسیي هقداز ّیدزٍکسثي ًفتی
جادٍل  ) دز خبک ثاَد آلی خبک ثِ دلیل ٍجَد تسکیجبت ًفتی ثَد. ثبال ثَدى کسثي (88/3)آلی ثیشتسیي هقداز کسثي

1.) 

 
های مقادیر مربوط به آمار توصیفی درصد کربن آلی خاک و درصد هیدروکربن نفتی کل در خاک 1جدول

 مطالعه شده
 کشیدگی چَلگی ٍازیبًس هیبًگیي حداکثس لحداق 

 8/0 4/1 89/0 95/0 88/3 04/0 دزصد کسثي آلی خبک
 5/0 22/1 56/1 08/1 52/9 08/0 دزصد ّیدزٍکسثي ًفتی کل

 
 های مطالعه شدهدرصد کربن آلی خاک و درصد هیدروکربن نفتی کل در  خاک رابطه رگرسیونی 2جدول

R
 هعبدلِ 2

85/0  
023/0-x079/2+x

2374/1-x
335/0 ;y 

 

 
 و درصد هیدروکربن نفتی کل خاک درصد کربن آلیرگرسیون  1شکل 
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ضسیت تجیایي زاثیاِ   ثیي دزصد کسثي آلی خبک ٍ دزصد ّیدزٍکسثي ًفتی کل دزجِ سَم شد.  یزگسسیًَزاثیِ 
دز سیح احتوبل ی  ِ ک ،کسثي آلی ثسآٍزد کسد تَاى ثبًشبى داد کِ تغییسات ّیدزٍکسثي ّبی ًفتی زا هی( 85/0)

ایي ًتبیج ًشبى داد کِ دز هَازدی کِ ًیبش ثِ هدیسیت پبالیش ساسیع   .(2) جدٍل ثَدداز هعٌی P≤0.01) (دزصد 
تَاى اش کسثي آلی ثِ عٌَاى ی  هتغیس ساْل الَصاَل ثاسای ازشیابثی     دز ی  هٌیقِ آلَدگی ًفتی ٍجَد دازد هی

هٌبطق خش  ًٍیوِ خش  کِ دازای کسثي آلی ذاتی کوتسی  ّبیٍیطُ دز خبکِ ٍسعت ٍ شدت آلَدگی ًفتی ث
  استفبدُ کسد.    ،ّستٌد
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