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بررسی گیاهپاالیی فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتخام
با استفاده از گیاه پریوش )(Catharanthus roseus
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چکیده
آلودگي نفت خام پديدهای اجتنابناپذير در مناطق توليد و مصرفکننده نفت در سراسر جهاان اسات کاه از خطاای
انساني ،تخليه های تصادفي و منابع ديگر سرچشمه مي گيرد .هدف از مطالعه حاضر ،ارزيابي توانايي گياهپاایيي گيااه
پريوش در خاک های آلوده به نفت خام است .آزمايش در يك طرح کاام ا تصاادفي در ساه تكارار باا غلظات هاای
مختلف نفت خام ( 1 ،2 ،3 ،2/0 ،2و  6درصد (حجمي/وزني) در مرحله کشت گلداني) انجاام شاد .در انتهاای ياك
دوره  02روزه ،ميزان حذف هيدروکربنهای خاک اندازهگيری شد .مقادير سرب ،روی و نيكا در خااک و بار
گياه توسط دستگاه جذب اتمي اندازهگيری شد .آناليز آماری دادهها بر اساس آزمون دانكن با نرمافزار  SPSSنساخه
 31انجام شد .در غلظت های بایتر از  1درصد هيچ رشدی مشاهده نشد .شاخص های رشد نظير :ارتفاا سااهه و وزن
تر و خشك ساهه در خاک آلوده به نفت خام ( 2/0تا  1درصد) روناد کاهشاي را نشاان دادناد .نتااي  ،تجماع فلازا
سنگين را در بر

گياهان و کاهش آنها را در خاک نشان دادند .فلزا سانگين شاام روی ،سارب و نيكا درون

گياه با افزايش غلظتهای مختلف نفتخام افزايش يافتند .هيدروکربنهای ک و فلزا سنگين شام روی ،سرب و
نيك در خاک آلوده کشت شده کاهش يافت .اين مطالعه نشان مي دهد که پريوش هاادر باه رشاد و زناده مانادن در
غلظتهای کم نفتي است و باعث کاهش آیيندهها در خاک ميشود .بر اساس اين نتاي  ،گياه پريوش مايتواناد باه
عنوان يك گياهپایی خاکهای آلوده به سطوح پايين نفتخام انتخاب شود.
واژههای کلیدی :آلودگي نفتي ،پريوش ،فلزا سنگين ،گياهپایيي ،هيدروکربن

مقدمه

روز است که بيانگر مقياس و حجم بایيي از اساتخرا،،

نفااتخااام منبااع عمااده اناار ی در رشااد اهتصااادی-

انتقااال و پااایيش و مصاارف فاارآوردههااای آن اساات.

اجتماعي يك کشور محسوب مايشاود (Peng et al.,

چنانچه فرض کنيم حاداه ياك درصاد از ايان حجام

) .2009توليد جهاني نفت خام تقريباا  02ميليون بشكه در

عظيم از طريق سايتهای بهرهبرداری ،نشات از خطاو
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انتقال ،پسماندهای حاص از پایيش و تصااعد آنهاا باه

فسفر هاب دسترس و کلسيم را کاهش مايدهاد کاه باه

محيط اضافه گردند ،چيزی حدود  211ميليون بشكه در

موجااب آن کاااهش محصااوی زراعااي رخ ماايدهااد

سال است ) .(Singh and Jain, 2003نفتخام ترکياب

)Chupakhina and Maslennikov, 2004؛ Odjegba

پيچياااادهای از هااااازاران ترکيااااب هياااادروکربني و

) .and Badejo, 2013همچنين گياهان و ميكروبهاای

غيرهياادروکربني از جملااه فلاازا ساانگين اساات کااه

خاک آلوده به نفت برای عناصر غذايي کام مصارف باا

مايتواننااد ساارطانزا و جهااشزا باشااند (Dai et al.,

يكديگر رهابت ميکنند که به سبب آن رشد گياهان در

) .2011برخي عناصر کمياب از هبيا وانااديوم ،نيكا ،

چنين خاکهايي سرکوب مايشاود (Akujobi et al.,

آهن ،آلومينيوم ،مس و برخي فلزا سنگين مانند سرب

) .2011مهم ترين و راي ترين نشانههای مشاهده شده در

و کادميوم در نفتخام موجود هساتند (Odjegba and

گياهااان آلااوده بااا نفاات شااام فرسااايش مااوم ،تجزي اه

) .Badejo, 2013اي ان آیيناادههااا م ايتواننااد بااه طااور

کلروفي  ،تغييرا مكانيسم روزنه ای ،کاهش فتوسانتز و

سطحي جذب ذرا خاک شده ،باه تادري باه غلظات

تنفس ،افزايش تولياد هورماون هاای گيااهي مرباو باه

آنها افزوده و همراه با جريان های ساطحي و عمقاي ،باه

تاانش ،تجمااع مااواد س امّي ي اا محصااوی فرعيشااان در

آب های سطحي و زيرزميني وارد شوند و در نهايات باه

بافت های گياهي ،کاهش اندازه و تولياد کمتار بيومااس

زنجيااره غاااذايي گياااه ،حيااوان و انساااان وارد شاااده،

)Adenipekun et al., 2008؛ (Bona et al., 2011

زنااده را مسااموم کننااد (Rababah and

است .گياه پایيي فن آوری ناويني اسات کاه از گياهاان

) .Matsuzawa, 2002نفااتخااام ساابب چساابندگي و

برای حذف آیينده های محيطي مانند فلازا سانگين و

موجااودا

اتصال ذرا خاک شاده و باه دنباال ساخت و غيرهابا

ترکيبااا

نفااوذ شاادن خاااک ،زهكش اي آب و انتشااار اکس ايژن را

) .2009نخسااتين بااار  Adamو  )2222( Duncanنقااش

مخت ميکند .آبگريزی بایی ايان ترکيباا موجاب

گياهان را در پایيش آلاودگي هيادروکربن هاای نفتاي

پيوستن آنها به ذرا خاک و سبب تشكي رسوب شده

مطرح نمودناد .ساطوح پاايين آلاودگي نفتاي از طرياق

و موجب کااهش دسترساي زيساتي باه ايان آیيناده هاا

کشاات گياهااان در خاااک ماايتوانااد تجزيااه شااود و

جهت جذب زيستي ميگاردد (Luepromchai et al.,

حاصلخيزی ،ويژگي های فيزيكي و شايميايي خااک در

) .2007اخت ی خاک به دلي تهوياه نااهص ناشاي از

اثار کشات گياهاان بهباود مايياباد (Anoliefo et al.,

جااااايگزيني هااااوای خاااااک بااااا نفاااات ،فعالياااات

) .2006يكي از نخستين گام ها در انتخاب گياهان بارای

ميكروارگانيسمهای غيرهاوازی ،اخات ل در تاوازن آب

گياهپاایيي در منااطق گرمسايری ،شاناخت گوناههاايي

در سيسااتم خاااک-گيااه ،سامّيت ناشاي از سااولفيدها و

است که هادر باه رشاد و نماو در خااک آلاوده باا نفات

زيادی منگنز آزاد شده در تجزيه هيدروکربن هاا اسات.

هساااتند و ساا س ارزياااابي تاا ثير گياهاااان باار تجزياااه

فيزيكاااي،

آنها اسات (Merkl et

ايااان اخااات ی باااه تغييااارا خاااوا

مورفولو يكي و شيمي خاک منجر ماي شاود و نيتارا ،

آلااي اسااتفاده ماايشااود (Gerhardt et al.,

هيدروکربنهای نفت و مشتقا
).al., 2004
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پرياوش ياا پاروانش باا ناام علماي Catharanthus

گرمسيری در کااهش هيادروکربن هاای نفتاي و برخاي

 roseusاز خانواده خرزهره امروزه به عناوان ياك گيااه

فلاازا ساانگين خاااک آلااوده بااه نفااتخااام از اهااداف

دارويي-زينتي در جهان مورد توجه هارار گرفتاه اسات.

پژوهش حاضر است.

اياان گياااه اغلااب در من ااطق معتاادل و گرمساايری رشااد
ميکند و به خشكي و گرما مقاوم است (Gilman and

مواد و روشها

) .Howe, 2011پريوش دارای آلكالوئيدهاای مهماي از

بذرهای گياه پريوش از مؤسسه تحقيقاتي پاکان بذر

جمله آجماليسين ،ويان ب ساتين و ويان کريساتين اسات

اصفهان و نفت خام از پایيشگاه شازند تهيه شد .بذرهای

) .(Kumar and Gupta, 2008آجماليساين در درماان

پريوش ضدعفوني سطحي شده (Wang and Oyaizu,

فشاار خاون باای کااربرد دارد ).(Jaleel et al., 2006

) 2009درون پتری ديش های محتوی محلول هوگلند در

وين ب ستين و وين کريستين نيز از داروهاای مهام ماورد

تاااريكي بااا دمااای  20درجااه سااانتيگراد ه ارار گرفتنااد.

مصرف در شيمي درماني و درمان انوا مختلف سارطان

دانه رُست های سه روزه در عمق  2ساانتي متاری خااک،

هستند ) .(Filippini et al., 2003پژوهشگران معتقدناد

درون گلدان های محتوی خاک آلوده باه نفات خاام در

کااه مقاادار آلكالوئياادهای گياااه پريااوش تحاات تاا ثير

غلظاات  2درصااد بااه عنااوان شاااهد 1 ،2 ،3 ،2/0 ،و 6

تنشهاای غيرزيساتي افازايش مايياباد (Jaleel et al.,

درصد (حجمي/وزني) انتقال يافتند .گلدان های شاهد از

2006؛ Misra and Gupta, 2006؛ Amdoun et al.,

همان خاک بدون افزودن نفاتخاام پُار شادند .پاس از

) .2009ضمن اين که برخاي از گياهاان ايان خاانواده و

پوشاندن روی دانه رُست ها توسط خاک هماان گلادان،

گياهان توليدکننده آلكالوئيد به عناوان گوناه مقااوم باه

آبياری با  202ميلايليتار محلاول هوگلناد (Hoagland

آیيندههاای نفتاي معرفاي شادهاناد (Anoliefo et al.,

) and Arnon, 1950صااور گرفاات و گلاادانهااا در

) .2006از طرفااي اي اران يك اي از کشااورهای نفااتخي از

شرايط محيط در درجاه دماای  20درجاه ساانتيگراد در

جهان اسات کاه هماواره در معارض ايان ناو آیيناده

شااااب و  21درجااااه سااااانتيگراد در روز و فتوپرياا اود

محيطي هرار دارد ) .(Celik et al., 2005بيشاتر مخاازن

 32L/32Dهرار گرفتند .آبياری هر هفته با توجه باه نيااز

نفااتخااام و پایيشااگاههااای نفاات ايااران در مناااطقي بااا

گياه ،به ميزان  202ميلاي ليتار محلاول هوگلناد صاور

فعاليتهای کشاورزی و مناطق شهری هرار گرفته اسات

گرفت .آزمايش در طرح کام ا تصاادفي در ساه تكارار

) .(Besalatpour et al., 2008شناسايي گياهاني که در

انجام شد .هر هفته ارتفا بخش هوايي اندازه گيری شد.

پایيش آلودگي های نفتي نقش دارند و مطالعه شرايطي

در پايان  02روز ،برداشت نهايي انجام شد .ارتفا بخش

کاه در بهينااه عما کااردن ايان مجموعااه ماؤثر هسااتند،

هاااوايي و وزن تااار و خشاااك گياهاااان  02روزه نياااز

ميتواند راهكارهايي جهت حاذف ايان آلاودگيهاا از

اندازهگيری شد.

خاک اين منااطق باشاد ) .(Celik et al., 2005بررساي
توانايي گياه پريوش به عنوان يك گيااه داروياي منااطق

مياازان هياادروکربنهااای کاا

(TPHs, Total

) Petroleum Hydrocarbonsدر خااااک آلاااوده باااه
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سااطوح مختلااف نفااتخااام پاايش از آغاااز دوره کشاات

و به مد  26ساعت در دمای اتاق هرار داده شد ،سا س 0

(ب فاصله پس از آلوده شدن خاک در شرو کاشت) و

تا  1ساعت در آون  32درجه سانتيگراد هرار گرفتند .پاس

همچناااين بعاااد از دوره  02روزه کشااات در خااااک

از خنك شدن ،نمونه ها صاف و با آب مقطر باه حجام 32

کشت شده با پريوش و کشات نشاده انادازه گياری شاد.

ميلي ليتر رسانده شدند .محلولهای اساتاندارد نيتارا روی

اخت ف ميزان هيدروکربنهاای کا خااک در ابتادا و

) ،(N2O6Zn. 4H2Oنيتارا نيكا ) (Ni(NO3)2.6H2Oو

انتهای دوره ،به عناوان ميازان حاذف هيادروکربنهاا از

نيترا سرب ) (N2O6Pbتهيه شدند و جذب آنها و نمونهها

خاک به تنهايي (در خاکهای کشات نشاده) ياا ميازان

در دستگاه جذب اتمي خوانده شاد .نماودار اساتاندارد بار

حذف هيدروکربنها از خاک کشتشده در نظر گرفته

اساس جذب رسم و رابطه خطي محلول ها باه دسات آماد

شد .بارای جداساازی باه مقادار ياك گارم خااک32 ،

).(Celik et al., 2005

ميليليتر ح ل دیکلرومتان اضافه شد .مخلو به شد

مقادير عناصر سرب ،نيك و روی در خااک پايش از

تكان داده شد تا نفت موجاود در خااک توساط حا ل

آغاااز کشاات (ب فاصااله پااس از آلااوده شاادن خاااک) و

جاادا شااود .س ا س مخلااو بااه مااد  0دهيقااه بااا دور

همچنااين در پايااان دوره  02روزه در خاااک کشااتشااده

 1222 rpmسانتريفيو گرديد تاا خااک از حا ل جادا

اندازه گيری شد .اخت ف ميزان عناصر فوق درون خااک

شود .از محلول رويي  3ميلي ليتر جدا شد ،به ظروفي که

در ابتدا و انتهای دوره محاسبه شد 2 .گرم خاک آلوده به

از هب وزن شده بود منتق و اجازه داده شاد کاه حا ل

نفت خام را پس از خشك و الك کاردن ( 2ميلاي متاری)

در مجاور هوا به مد  61ساعت تبخير شاود ،سا س

بااا  2/0ميلاايليتاار نيتريااك اساايد غلااي و  0/0ميلاايليتاار

ظرف دوبااره وزن گردياد کاه تفااو وزن آن باا وزن

کلريدريك اسيد غلي به مد يك شب باه حاال خاود

اوليااه ظاارف خااالي ،مشااخصکننااده مقاادار  TPHsدر

گذاشته و پاس از آن باه دماای  12-02درجاه ساانتيگراد

خاک بود که بر حسب ميلي گرم بار کيلاوگرم محاسابه

منتقا نمااوده و در نهاياات پااس از تاهنشاايني رسااوبا بااا

گرديد .مقادار هيادروکربن هاای کا نفات  TPHsهار

نيتريك اسيد  3درصد به حجم  02ميلي ليتر رساانده شاد.

نمونه باا مقادار  TPHsخااک در زماان صافر مقايساه و

محلااولهااای اسااتاندارد نيتاارا روی ،نيتاارا نيكاا و

کاهش آن به عنوان ميزان حذف هيدروکربن هاا توساط

نيترا سرب مانند مرحله هب تهيه شدند و جذب آنهاا باه

خاک به تنهايي يا گياه و خاک مشخص شد.

همراه نمونه ها توسط دستگاه جاذب اتماي خواناده شاد.

اندازه گيری عناصر سنگين (روی ،سارب و نيكا ) در
بر

گياه و در خاک توسط دستگاه جاذب اتماي (مادل

نمودار استاندارد بار اسااس جاذب رسام و رابطاه خطاي
محلولها به دست آمد ).(Celik et al., 2005

 ،Shimadzu AA-680شرکت  ،Shimadzuاپن) انجاام

آناليز داده ها با نرمافازا ر  SPSSنساخه  31و مقايساه

گيااه باه منظاور ارزياابي

ميانگين ها با استفاده از آزماون هاای دانكان انجاام شاده

شد .اندازه گيری عناصر در بر

گياه در انباشت عناصر فوق انجام شاد .باه 2/2گارم بار

است .برای رسم نمودارها از نارمافازار  Excellاساتفاده

خشك گياهان 6 ،ميلي ليتر نيتريك اسيد  10درصد اضاافه

گرديد.
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و کمترين وزن خشك ساهه نيز مربو به گياهان شاهد

در گلدان های آلاوده باه  6درصاد نفات خاام هايچ

و تيمااار  1درصااد نفااتخااام بااه ترتيااب  1/2و 2/3

گياهي رشد نكرد ،بنابراين غلظت فوق ،غلظت کشنده

ميلي گرم اندازه گياری شاد .وزن خشاك سااهه نياز در

نفت خام برای گياه پريوش در نظار گرفتاه شاد .آنااليز

غلظت های  2 ،3 ،2/0و  1درصد نفات خاام باه ترتياب

آماااری دادههااا ،اثاار معناايدار (سااط  )2/23تيمااار

 16/63 ،13/02 ،32/00و  10/61درصد کاهش نسبت

نفت خام را بر ارتفا بخش هوايي و وزن تر و خشاك

به شاهد نشان دادند.

ساهه گياهان تحت تيمار نشان مي دهد (جدول  .)3پس

جدول  1درصد کاهش مقدار هيدروکربنهای ک

از  02روز ،شاهد و تيمار  1درصد به ترتيب باا ارتفاا

خاک آلوده به نفات خاام را در خااک کشاتنشاده و

 0/11و  3/10سانتيمتر بلندترين و کوتاهترين گياهاان

کشتشده پس از يك دوره  02روزه نشاان ماي دهاد.

بودند .کااهش ارتفاا گياهاان  02روزه در تيمارهاای

در گلدان های شاهد که به نفت آلاوده نشاده اناد هايچ

 2 ،3 ،2/0و  1درصد نسبت به شاهد به ترتيب ،13/03

هيدروکربني نه در ابتدا و ناه در انتهاای دوره مشااهده

 01/10 ،02/13و  06/63درصد اندازهگيری شاد .باين

نشده است يعني گلدان هاای شااهد فاهاد هيادروکربن

تيمارهای  2 ،3و  1درصد نفتخام تغيير معنيداری در

بوده اناد .در ابتادای دوره باا افازايش ساط نفات خاام

ارتفا گياه مشاهده نشد .تا روز سي و پانجم اخات ف

مقدار هيدروکربنهای خاک افزايش يافته است .آناليز

معني داری بين شاهد و تيمار  2/0درصد مشااهده نشاد

آماااری دادههااای فااوق کااه حاص ا اخاات ف مقااادير

(جدول  .)2مطابق جدول  2در طول زمان ارتفا بخش

 TPHsموجود در خاکهای آلوده به نفتخام در ابتدا

هاوايي در تماامي تيمارهاای نفتاي نياز رشاد صااعودی

و انتهااای دوره  02روزه اساات اخاات ف معناايداری

داشته است اماا در تيمارهاای نفتاي ،رشاد باا تا خير و

( (P≤2/23را بين داده ها نشان مي دهد .يعني بين ميازان

کاهش شد رشاد نسابت باه شااهد هماراه اسات .باه

درصد برداشت هيدروکربن های خاک آلوده در خاک

طوری که گياهان  02روزه درون خاک آلوده باه 2/0

کشت شده و خاک کشات نشاده اخات ف معناي داری

درصد نفت خاام دارای ارتفااعي تقريبااا برابار گياهاان

مشاهده مي شاود (جادول  .)6مطاابق جادول  1کشات

شاهد  01روزه داشتند .بيشترين و کمترين وزن تر ساهه

گياه پريوش برداشت هيدروکربن های ک را باه طاور

بااه ترتيااب  01/11و  0ميلاايگاارم مربااو بااه گياهااان

معني داری افزايش داده است .ميزان کااهش  TPHsباا

موجود در گلدان های شاهد و تيمار  1درصد نفت خام

افزايش غلظت نفات خاام بيشاتر شاده اسات .بيشاترين

بود .وزن تر ساهه در غلظت های  2 ،3 ،2/0و  1درصاد

مقاادار کاااهش  TPHsدر غلظاات  1درصااد (122/10

نفااتخااام بااه ترتياب  11/31 ،10/31 ،30/13و 11/10

ميلي گرم بر کيلوگرم) در خاک کشت شده و کمترين

درصد کاهش نسبت به شاهد را نشان مي دهد .بيشترين

مقدار ( 1ميلي گرم بر کيلوگرم) در خاک کشت نشاده
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و آلوده به غلظت  2/0درصد نفات مشااهده ماي شاود.

نمودند ،در حالي که در همين مد ميازان حاذف در

مقادير کاهش  TPHsخاک در غلظت هاای 2 ،3 ،2/0

خاک کشت نشده آلوده به  2/0درصد نفات خاام تنهاا

و  1درصد کشت شاده نسابت باه هماان غلظات هاا در

 3/13درصد ک هيدروکربن های خااک باوده اسات.

خاااک کشااتنشااده بااه ترتيااب  3/11 ،32/31 ،31/0و

همچنين ،در خااک آلاوده باه  1درصاد نفات خاام در

 1/23برابر افزايش نشان مي دهاد .گياهاان پرياوش در

صاااور کشااات گيااااه ميااازان حاااذف و برداشااات

خاک آلوده به  2/0درصاد نفات خاام پاس از  02روز

هيدروکربن ها  11/03درصد و در صور عدم کشت

 23/01درصااد هياادروکربنهااای خاااک را حااذف

گياه تنها  1/11درصد اندازهگيری شده است.

جدول  -3جدول آناليز واريانس اثر سطوح مختلف نفت خام ( 1 ،2 ،3 ،2/0 ،2درصد نفت خام حجمي/وزني) بر شاخص های رشد ساهه ،غلظت
فلزا سنگين درون بر

گياه پريوش و درصد کاهش مقدار فلزا سنگين در خاک آلوده به سطوح مختلف نفت خام ** .معناي دار در ساط

.2/23
منابع تغيير
اثر نفتخام

شاخص رشد ساهه

درصد کاهش عناصر

غلظت عنصر درون بر

ارتفا گياه

وزن خشك

وزن تر

روی

نيك

سرب

روی

سرب

نيك

**232/23

**631/00

**312/60

**11/1

**131/0

**13/20

**32/300

**326/662

**16/101

جدول  -2مقايسه ميانگينهای اثر غلظتهای مختلف نفتخام ( 2 ،3 ،2/0 ، 2و  1درصد نفتخام حجمي/وزني) بار طاول سااهه (ساانتيمتار) و
وزن تر و خشك ساهه (گرم) گياه پريوش .مقادير ميانگين ساه تكارار  SD ±اسات .حاروف يكساان بياانگر اخات ف معنايدار ( (P≤2/23طباق
آزمون دانكن را نشان ميدهد .مقايسه برای هر رديف جداگانه انجام شده است.
شاخص

ارتفا بخش هوايي (سانتيمتر)

غلظتهای مختلف درصد نفتخام در خاک

سن
(روز)

2

2/0

3

2

1

0

2/11a±2/36

2/1ab±2/3

2/01abc±2/21

2/61bc±2/21

2/10c±2/21

a

b

c

c

c

36

3/1 ±2/30

3/3 ±2/3

2/0 ±2/3

2/1 ±2/3

2/01 ±2/21

23

3/3a±2/6

3/00a±2/30

2/30b±2/30

2/0b±2

2/11b±2/20

a

a

b

b

b

21

2/1 ±2/01

2/3 ±2/2

3/21 ±2/23

2/10 ±2/21

2/1 ±2/3

10

2/3a±2/3

2/01a±2/33

3/6b±2/11

3/3b±2/3

3/20b±2/33

a

b

c

c

c

62

1/11 ±2/21

2/31 ±2/21

3/01 ±2/13

3/20 ±2/21

3/2 ±2/3

63

6/00a±2/03

1/60b±2/20

3/01c±2/60

3/60c±2/20

3/2c±2/23

01

a

0/6 ±2/11
a

b

1/1 ±2/3

c

3/11 ±2/12
c

11

1/33 ±2/13

b

6/01 ±2/6

2 ±2/11

02

0/11a±2/23

0b±2/0

2/30c±2/20

a

b

c

c

3/1 ±2/3
c

c

3/01 ±2/33

3/01 ±2/21

c

3/11 ±2/3

3/31c±2/21

3/10c±2/30

c

c

وزن تر ساهه (ميليگرم)

02

01/11 ±0/00

60 ±0

0/31 ±2/13

0/11 ±2/01

0 ±2/3

وزن خشك ساهه (ميليگرم)

02

1/2a±2/1

0/01b±2/11

3/31c±2/20

2/30c±2/32

2/3c±2/3
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سنگين و هيدروکربنهای نفتخام با استفاده از گياه پريوش )(Catharanthus roseus

جدول  -1مقايسه درصد کاهش هيدروکربن های ک ( TPHsميلي گرم بر کيلوگرم خاک) از خاک های آلوده به غلظت های مختلف نفت خاام
( 2 ،3 ،2/0 ،2و  1نفت خام حجمي/وزني) در خاک کشتشده ( )+Plantو خاک کشتنشده ) (-Plantطي يك دوره  02روزه .مقادير ميانگين
سه تكرار  SD ±است .حروف يكسان بيانگر اخت ف معنيدار ( (P≤2/23طبق آزمون دانكن است.
هيدروکربنهای ک نفتخام خاک بر حسب ميليگرم بر کيلوگرم خاک

تيمار نفت و کشت گياه

ابتدای دوره

انتهای دوره

درصد کاهش TPHs

 + Plantشاهد

2

2

2i

 – Plantشاهد

2

2

2i

 2/0 + Plantدرصد

101/11

11/212

23/02d±2/01

 2/0 – Plantدرصد

101/11

110/11

3/12h±2/20

 3 + Plantدرصد

066/10

030/10

12/61c±2/33

 3 – Plantدرصد

066/10

026

2/00g±2/23

 2 + Plantدرصد

3631/11

330/11

11/60b±2/211

 2 – Plantدرصد

3631/11

3660/11

1/01f±2/11

 1 + Plantدرصد

2261/11

3620/11

11/01a±2/32

 1 – Plantدرصد

2261/11

2331/11

1e±2/33

جدول  -6جدول آناليز واريانس ت ثير سطوح مختلف نفت خام ( 6 ،1 ،2 ،3 ،2/0 ،2درصد حجمي/وزني) و ت ثير کاشت گياه پريوش بر درصاد
کاهش هيدروکربنهای ک خاک آلوده (** معنيدار در سط .)2/23
منابع تغيير

درصد کاهش TPHs

اثر نفتخام

**6111/03

اثر کشت گياه

**60133/63

اثر متقاب کشت گياه و نفت

**2312/31

آناليز آماری داده های حاصا از انادازه گياری مقادار

شاهد  311/11 ،322 ،66/66و  233/33درصد افازايش را

تحات تانش نفات خاام

گياهان شاهد که نفت خام دريافت

روی ،سرب و نيكا درون بار

اخت ف معني داری در سط  2/23نشان مي دهاد (جادول
 .)3بيشااترين مقاادار روی ( )3/6 ppmدر باار

گياهااان

نشان مي دهد .در بر

نكردند ،هيچ نيك و سربي مشاهده نشاد .بيشاترين مقادار
نيكااا ( )2/30 ppmو سااارب ( )2/221 ppmدر بااار

تحت تيمار غلظت  1درصد و کمترين مقدار ()2/60 ppm

گياهان تحات غلظات  1درصاد و کمتارين مقادار سارب

گياهاان

گياهاااان

در شاهد مشاهده شد .مقدار عنصر روی در بر

تحت غلظات هاای  2 ،3 ،2/0و  1درصاد نفات نسابت باه

( )2/23 ppmو نيكاا ( )2/210 ppmدر بااار

تحت تيمار غلظت  2/0درصد نفتخام مشاهده شد .مقدار
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نيك در غلظت های مختلف نفت خام نسبت به تيمار نفتاي

 303/33درصد افزايش نشان مي دهاد .در فلازا سانگين

 2/0درصد به ترتيب  21/02 ،33/01و  322درصد افزايش

گيااه

داشت .مقدار سرب بر

در غلظت های مختلف نفت خام

نسبت به تيمار نفتي  2/0درصاد باه ترتياب  321/11 ،02و

اندازه گيری شده سرب بيشاترين تجماع را در بار

پريوش نشان داد و نيك کمترين تجمع را نشاان ماي دهاد
(شك .)3
A

B
0.3

a

a

0.25

0.05

)(ppm

0.1

e

d
0

نفت خام

نفت خام

)(v/w

)(v/w

a

درصد نفت خام حجمي/وزني) بر ميزان فلزا سانگين )A .روی،
گياااه پريااوش 02روزه.

مقادير مياانگين ساه تكارار  SD ±اسات .حاروف يكساان بياانگر
d

اخت ف معنيدار در سط  P≤2/23طبق آزمون دانكن است.
نفت خام

)(ppm

 )Bساارب و  )Cنيكاا ) (ppmدر باار

bc

c

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

C

غلظت نيك

شااك  -3اثاار غلظااتهااای مختلااف نفااتخااام ( 2 ،3 ،2/0 ،2و 1
b

)(ppm

c

غلظت سرب

0.15

d

غلظت روی

b

b

0.2

b
c

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

)(v/w

عناصاار روی ،ساارب و نيكا موجااود در خاااک در

بهطوریکه بيشاترين و کمتارين غلظات عنصار روی در

ابتدای دوره (ب فاصله پس از آلاوده سااختن خااک) و

ابتااادای دوره باااه ترتياااب  1/20 ppmو  2/30 ppmدر

انتهای دوره در خاک گلدان های شاهد و تيمارهای 2/0

خاااک آلااوده بااه  1درصااد نفااتخااام و خاااک شاااهد

تا  1درصد نفت خام کشات شاده انادازه گياری شادند و

اندازه گياری شاد .در پاياان دوره  02روزه نياز بيشاترين

درصااد کاااهش عناصاار فااوق از خاااک آلااوده بررسااي

حااذف و برداشاات عنصاار روی از خاااک در غلظاات 1

گرديد .آناليز آماری داده های حاص از درصاد حاذف

درصد نفتخام با  60/60درصد و کمترين مقدار حذف

عناصاار روی ،ساارب و نيكاا خاااک در غلظااتهااای

در شاهد با  21/30درصد مشااهده شاد .مقاادير حاذف

مختلف نفتخام اخت ف معنايداری را در ساط 2/23

عنصر روی خاک در غلظت های مختلف  2 ،3 ،2/0و 1

نشان ميدهد (جادول  .)3باا افازايش غلظات نفاتخاام

درصد نفت خام نسبت به شاهد به ترتيب افازايش ،6/26

مقدار هار ساه عنصار روی ،سارب و نيكا موجاود در

 1/2 ،0/2و  3/12برابری مشاهده مي شود .درصد حذف

خاااک در ابتاادای دوره ،افاازايش را نشااان ماايدهنااد،

عنصر روی بين گياهان شااهد و تحات تيماار  2/0نفات
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اخت ف معنيداری مشاهده نميشود (جدول .)0
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گلدانهای تحت تيمار  1درصد نفتخام با  63/16درصاد

بيشااترين مقاادار عنصاار ساارب ( )3/1 ppmدر خاااک

و کمترين مقدار در خاک گلدانهاای تحات تيماار نفتاي

آلوده به  1درصد نفتخام و کمترين آن ( )2/00 ppmدر

 2/0درصد با  21/31درصد کاهش نسبت به ابتادای دوره

خاک آلوده به  2/0درصاد در ابتادای دوره انادازهگياری

مشاهده ميشود .مقدار حذف سرب خاک در غلظتهای

شد .در خاک گلادانهاای شااهد در ابتادا و انتهاای دوره

مختلف نفتخام نسبت باه غلظات  2/0درصاد باه ترتياب

هيچ سربي وجود نداشت .بيشترين مقدار حذف سارب در

 2/11 ،3/03و  1/36برابر شده است (جدول .)0

جدول  -0مقادير اوليه و درصد کاهش فلزا روی ،سرب و نيك ) (ppmدر خاک آلوده به غلظتهاای مختلاف نفاتخاام ( 2 ،3 ،2/0 ،2و 1
درصد حجمي/وزني) طي يك دوره  02روزه بعد از کشت گياه پريوش .مقادير ميانگين سه تكرار  SD ±است .حروف يكسان بياانگر اخات ف
معنيدار در سط  P≤2/23طبق آزمون دانكن است .مقايسه برای هر عنصر جداگانه انجام شده است.
تيمار نفت

عنصر روی در خاک )(ppm

عتصر نيك

عنصر سرب در خاک )(ppm

در خاک )(ppm

مقدار اوليه

درصد کاهش

مقدار اوليه

درصد کاهش

مقدار اوليه

درصد کاهش

شاهد

2/30±2/22

21/30c±1/1

2d

2d

2e

2c

2/0

1/01±2/20

23/02c±6/21

2/00±2/21

21/31c±6/30

3/30±2/26

21/21b±1/61

bc

3

6/1±2/20

12/03 ±2/01

3/20±2/22

1/22 ±10/31

2/61±2/26

a

13/30 ±1/06

2

6/00±2/21

11/60a±1/26

3/6±2/22

62/30a±1/22

1/21±2/21

12/62a±3/10

1

1/20±2/21

a

3/1±2/20

a

6/21±2/33

60/60 ±3/12

b

63/16 ±3/33

a

11/10 ±2/10

در ابتاادای دوره ،بيشااترين و کمتاارين مقاادار عنصاار

درصد به ترتيب  1/16 ،2/32و  0/21برابر افزايش نشاان

نيكاا بااه ترتيااب  6/21 ppmو  3/30 ppmدر خاااک

ماايدهااد .بااا افاازايش غلظاات نفاات موجااود در خاااک،

آلوده باه  1و  2/0درصاد نفات خاام انادازه گياری شاد.

درصد حذف روی ،سرب و نيكا افازايش معناي داری

همانناد سارب در خااک گلاادانهاای شااهد در ابتاادا و

مشاهده ميشود (جدول .)0

انتهای دوره هيچ نيكلي وجود نداشات .بيشاترين ميازان
حااذف نيكاا از خاااک آلااوده بااه غلظاات  1درصااد

بحث

( )3/10 ppmبا  11/10درصد کااهش نيكا نسابت باه

در پااژوهش حاضاار ،کاااهش ارتفااا و وزن تاار و

ابتدای دوره کشات مشااهده ماي شاود .کمتارين مقادار

خشك ساهه به موازا افزايش غلظت نفت خام مشاهده

حذف و برداشت نيك ( )2/21 ppmاز خاک آلوده باه

گرديد .مشابه کاهش رشد گيااه Phaseolus vulgaris

غلظت  2/0درصد نفت خام رخ داد که درصد برداشات

در خاک تيمار شده با  3تا  32درصد نفت (Nwoko et

نيك  21/21درصد نسابت باه مقادار نيكا موجاود در

) al., 2007و همچنين کااهش وزن تار و خشاك سااهه

خاک در ابتدای دوره است .مقدار کاهش نيك خااک

اهاهيا که متناسب با افزايش غلظت نفت خاام موجاود در

در غلظت های مختلف نفت خاام نسابت باه غلظات 2/0

خاک گزارش شده است ) .(Askary et al., 2011aاثر
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منفااي ترکيبااا نفااتخااام ماايتوانااد ناشااي از عاادم

و فعالتر از خاکهاای کشات نشاده اسات (Mueller

نفوذپذيری هيدروکربن های نفات ،عادم حرکات ماواد

) .and Shann, 2006گياهان با تجمع و انباشات فلازا

غااذايي عماادتاا نيتاارو ن يااا اثاار ممانعااتکننااده برخااي

سانگين ) (Peretiemo-Clarke and Achuba, 2007و

ترکيبااا حلقااوی نفاات يعنااي آروماتيااكهااا باشااد.

با تغيير دادن شرايط فيزيكي و شيميايي خاک و افزايش

ترکيبا آليفاتياك کوچاك ،آروماتياك ،نفتالياك و

تهويه و فراهم کاردن اکسايژن جهات تجزياه ترکيباا

شبه فنولي موجاود در نفات خاام سابب کااهش تانفس،

نفت اي در کاااهش آلااودگيهااای زيساات محيطااي مااؤثر

تبخيار ،فتوساانتز و پاسااخ هورمااوني بااه تاانش ماايشااوند

هستند ).(Shirdam et al., 2008

) .(Ogbo, 2009نفااتخااام يااك یيااه آبگريااز روی

در مطالعه حاضر کاهش معني دار هيادروکربن هاای

ريشه تشكي مي دهد کاه جاذب آب و ماواد غاذايي را

نفت خام در خاک کشت شده ( 23/0تا  11/1درصاد در

محدود مايکناد ).(Quinones-Aquilar et al., 2003

خااک آلااوده باه  2/0تااا  1درصااد نفات) در مقايسااه بااا

آلودگي نفتي مانع از تبادل طبيعي اکسيژن بين خااک و

خاک کشت نشده ( 3/1تا  1درصد در هماان تيمارهاای

آبگريز نفت ميشاود (Njoku et

نفتااي) کااه بااه مااد  02روز در محاايط آزمايشااگاه

) al., 2009و شرايط بد خاک را برای رشد گياه ايجااد

نگهااداری شااده مشاااهده ماايشااود .افاازايش تجزيااه

ماايکنااد کااه ناشااي از کاااهش سااط مااواد غااذايي در

هيدروکربن های نفت در خاکي که گيااه در آن کاشاته

دسترس گياه يا افزايش در حد سمّي عناصری مث آهن

شده است توسط پژوهشگران متعدد گزارش شده اسات

و روی است ).(Omosun et al., 2008

)Muratova et al., 2003؛ Rosa et al., 2005؛

جو به علت خوا

پایيش آلودگي های محيطي بر پاياه و اسااس گيااه

) .Kechavarzi et al., 2007باار اساااس مطالعااا

يااك تكنولااو ی نساابتاا جديااد ،کارآمااد و دوسااتدار

 Guntherو همكاران ( )3331کشت رایگراس پاس از

محيط زيست است که مي تواند جهت خرو ،بسياری از

يك دوره  22هفته ای ،غلظت هيدروکربن های خاک را

آیينده ها مث آلودگي هيدروکربن ها و فلازا سانگين

از  6112ميليگرم بر کيلوگرم به کمتر از  322ميليگرم

نويادبخش باشاد )Daryabeigi Zand et al., 2010؛

بر کيلوگرم در خاک تغيير ( 30درصاد کااهش) داد در

) .Qixing et al., 2011آلودگيهای آلي ساهم مهام و

حالي که در خاک های بدون گياه فقط  032ميلاي گارم

بزرگااي از آیيناادههااای خاااک را تشااكي ماايدهنااد

باار کيلااوگرم کاااهش ( 12درصااد) صااور گرفاات

) .(Daryabeigi Zand et al., 2010خارو ،و حاذف

) .(Gunther et al., 1996مشاابه نتااي بررساي تا ثير

فلزا سنگين و هيدروکربن های نفت در خاک ،اغلاب

آلودگي نفتي بر گياهان فستوکا و ذر که نشاندهناده

به ميكروارگانيسم های زناده ريزوسافر کاه تحات تا ثير

کااهش ميازان هيادروکربن کا در هماه تيمارهااا بااود.

ترشحا ريشه گياهان هرار دارناد نسابت داده مايشاود

بيشترين برداشت هيدروکربن در گياه فستوکا باه ميازان

) .(Joner et al., 2004پژوهشهای مختلف نشاان داده

 31/1درصاد باود ).(Daryabeigi Zand et al., 2010

است که جمعيت ميكروبي خاک های کشت شده بيشتر

برخي گياهان هيدروکربن های نفتي را از طريق ريشه هاا

بررسي گياهپایيي فلزا
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سنگين و هيدروکربنهای نفتخام با استفاده از گياه پريوش )(Catharanthus roseus

به وسيله آب آبياری جاذب و ممكان اسات آنهاا را در

تحريك رشاد و فعاليات تجزياه ميكروارگانيسام هاا در

مقادير اندکي در ريشه ياا سااهه انباشات ساازند ياا وارد

ريزوسفر است ) .(Ogbo, 2009در مطالعه  Shahriariو

فرآيندهای متاابوليكي گيااه مايکنناد (Durmishidze

همكاااران ( )2221باار تاا ثير کشاات مخلااو فسااتوکا

) .1977به طور کلي ،حضور پوشش گياهي ميتواناد از

) (Festuca arundinaceuو يونجه در مد زمان 322

طريق افزايش هابليت دسترسي زيساتي هيادروکربن هاا،

روز ،بر کاهش آلودگي نفت خام سبك در خااکهاای

ترشحا ريشه و تحريك رشد و فعاليات بااکتری هاای

آلوده به غلظت های مختلف نفت خاام ( 0 ،0 ،1 ،3و 32

تجزيه کننده هيدروکربن های نفتي در خاک و همچناين

درصد) مشخص شد که حضور گيااه توانساته اسات در

فيزيكي خاک ،سبب افزايش تخريب اين

تجزيااهزيسااتي نفاات مااؤثرتر باشااد .اياان تا ثير بيشااتر در

آیيناادههااای آلااي در خاااک شااود .کاااهش غلظاات

نمونه هايي که غلظت نفت در آنها کمتر از  0درصد بود

هياادروکربنهااا در خاااک ماايتوانااد بااه دلي ا فعالياات

با بازدهي بهتری انجام شد .با توجه به کاهش بيشتر نفت

ميكروارگانيسمهای ريزوسفر يا در اثار تغييار ترشاحا

در نمونه ها در  12روز اول نسبت به روزهای  12و ،322

ريشاه طاي فراينااد گيااهپاایيي ياا تجزياه زيسااتي باشااد

 Shahriariو همكاران ( )2221چنين پيشنهاد کردند که

) ،(Besalatpour et al., 2008در واهع ترشحا ريشاه

عاما تبخياار ترکيبااا فارار موجااود در نفاات و تجزيااه

گياه عموماا شام آنزيم های زيادی مانناد پراکسايدازها،

زيستي دو عاملي بودناد کاه سابب کااهش نفات در 12

یکتازها و دی هالو نازها است که ممكن اسات الگاوی

روز اول شده اند ولي با تبخير مواد فرّار ،عام تبخيار در

تجزي اه ترکيبااا آل اي در مح ايط ريشااه را تغيي ار دهنااد

روزهای  12و  322آنچنان مؤثر نباوده و تجزياه زيساتي

) .(Besalatpour et al., 2008گياهان و ريشههای آنهاا

عام اصلي کاهش نفت از خاک بوده است.

بهبود خوا

مي توانند به طور غيرمستقيم از طريق تغيير دادن شارايط

در مطالعااه حاضاار ،بيشااترين مقاادار انباشاات و تجمااع

فيزيكي و شيمايي خاک و افزايش تهويه و فراهم کردن

فلاازا ساانگين روی ( ،)3/6 ppmنيك ا ( )2/30 ppmو

اکساايژن جهاات تجزيااه ترکيبااا نفتااي مااؤثر باشااند

سرب ( )2/221 ppmدر بار

گياهاان تحات غلظات 1

) .(Shirdam et al., 2008در پااژوهش  Alikaniو

درصااد نفااتخااام مشاااهده شااد .در فلاازا ساانگين

همكاااران ( )2233سااه گياااه جااو ،ماااش و لوبيااا از دو

اندازه گيری شده ،روی بيشترين و نيك کمترين تجمع را
گياه پرياوش نشاان ماي دهناد .آلاودگي فلازا

خانوادهی گراس و لگومينه انتخااب و در خااک آلاوده

در بر

اطااراف پایيشااگاه بااا غلظاات  20111/10ميلاايگاارم باار

سنگين در خاک هاای کشااورزی ممكان اسات موجاب

کيلوگرم  TPHو غيرآلوده کشت گرديدند .نتاي نشان

بينظمي در ساختار خاک ،دخالت در رشد گيااه و حتاي

داده است که حداکثر نرخ پایيش مربو باه گيااه جاو

آسيب به س مت انسان از طريق ورود باه زنجياره غاذايي

بود که ميزان آلودگي را تاا  60/01درصاد کااهش داد.

گااردد ) .(Lee et al., 2006بااه دليا سامّيت بااالقوه و

محققااا اان معتقدناااااد مساااااؤول بيشاااااترين تجزياااااه

مقاومت زيااد فلازا  ،خااک هاايي کاه آلاوده باه چناين

هيدروکربن های نفت در خاک کشتشاده باا گياهاان،

عناصری هستند باه عناوان ياك مشاك محيطاي بازر
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مطرح هستند که باه راه حلاي ماؤثر و ممكان نيااز دارناد

گياه شاده و همانناد کبالات ماي تواناد جاايگزين فلازا

)Nascimento and Xing, 2006؛ Groppa et al.,

سنگين در مراکاز فيزيولاو يكي مهام شاود (Verma et

) .2007باااه نظااار مااايرساااد کاااه اساااتخرا ،گيااااهي

) .al., 2007در آلودگي نفتخام جاذب فلازا سانگين

اميدوارکنناادهتاارين تكنيااك باشااد و محققااان نيااز توجااه

(سرب و نيك ) با افازايش ساط آلاودگي نفاتخاام در

زياادی را باه آن مباذول داشاتهاناد (Nascimento and

 Arachis hypogeaافازايش را نشاان داد (Ogbuehi et

) .Xing, 2006فرآينااد جااذب و تجمااع فلااز در گياهااان

) .al., 2011فلزا سنگين با اخت ل در فتوسانتز ،تانفس،

مختلف به غلظت فلزا موجود در خاک ها بستگي دارد

کاهش کلروفي و کاروتنوئيدها و متابوليسام نيتارو ن در

) .(Gardea-Torresdey et al., 2005توانايي گوناههاای

گياهان به کاهش رشاد منجار مايشاوند (Gouia et al.,

گياهي در حذف و تجمع فلازا سانگين متفااو اسات

2001؛  .(Malizia et al., 2012احتمااال دارد يكااي از

) .(Zurayk et al., 2001در خااک آلاوده ،عنصار روی

دیي عدم بقاای پرياوش در غلظات  6درصاد باه باایی

بایترين غلظت ( 312/10ميلاي گارم بار کيلاوگرم) را در

نفت ،غلظت بایی سرب موجود در نفت و تجمع بيش از

ساانگين در Alternanthera brasiliana

حد آن در گياه باشد .بر اسااس پاژوهش حاضار ،غلظات

داشته اسات ) .(Ogedegbe et al., 2013سارب يكاي از

فلاازا ساانگين بررسااي شااده (نيكا  ،ساارب و روی) در

مهم ترين فلزا سنگين است که از دير باز به عنوان يكي

بااار

از حاااد آساااتانه تعرياااف شاااده بااارای گياهاااان

از آیيندههای محيطي به شمار ميرفته است .خااکهاای

بيش انباشتگر کمتر است .نتايجي مشابه توساط  Zoufanو

آلوده به سرب سبب کاهش شديد محصول شده ،باه ايان

همكاران ( )2231گزارش شده اسات .آنهاا بياان کردناد

جادی در امار کشااورزی

که با وجودی کاه گيااه علفاي  Taraxacum kotschyiو

ميااان فلاازا

ترتيب باعاث باروز مشاك

ميشوند .سرب ،ايجاد گونههای فعال اکسيژن را در گيااه

درختااااان  Conocarpus erectusو

افاازايش داده ،بااه ايجاااد تاانش اکساايداتيو در آنهااا منجاار

 camaldulensisبيش انباشتگر نيستند اما با توجه به تغلي

مايشاود .(Sharma and Dubey, 2005) ،در تحقيقاي،

زيستي عناصر در بر  ،توانايي تجماع و انباشات فلازا

تجمع سرب در  Simmodsia chinensisدر خاک آلوده

مطالعه شده را در بخش هوايي خود دارند.

Eucalyptus

به نفت خام افزايش يافات در حاالي کاه غلظات ياون Zn

در اين مطالعه ،مقدار فلزا سنگين در خاک آلوده

کاااهش يافاات ) .(Shukry et al., 2013در مطالعااه

به نفت خام ،پس از يك دوره کشات  02روزه ،کااهش

 Askaryو همكاران ( )2233bگياهان اهاهيای تحت تيمار

معناايداری را نشااان دادنااد .بيشااترين مقاادار برداشاات و

 3درصد نفت نسبت به شاهد 22/1 ،برابر عنصار سارب را

حذف عناصر روی ،نيك و سارب از خااک آلاوده باه

در باار هااايش انباشاات نمااوده بودنااد .نيكا در اعمااال

غلظت  1درصد نفتخام انجام شده است که باه ترتياب

متابوليكي گياهاان باه صاور اورهآز در متابوليسامهاای

 11/10 ،60/60درصااد و  63/16درصااد از ک ا فلاازا

شايميايي و

موجاااود در خااااک حاااذف گرديدناااد Ogbuehi .و

هيدرو ناز دخالت دارد .نيك از نظر خاوا

فيزيولو يكي به کبالت نزديك است و به راحتاي جاذب

همكاران ( )2233نيز کاهش مقدار عناصر روی ،نيك و
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(Catharanthus roseus) سنگين و هيدروکربنهای نفتخام با استفاده از گياه پريوش

بررسي گياهپایيي فلزا

 نيك و هيدروکربن های ک از خاک های آلوده،سرب

سرب خاک های آلوده باه فلازا سانگين را باا کشات

 نشان دهناده، توسط گياه گرمسيری پريوش،به نفت خام

 مقاادار باااهيمانااده.گياااه بااادام زمينااي گاازارش دادهانااد

 تصاافيه و کاااهش فلاازا،نقااش اياان گياااه در پااایيش

 نيكا و ساارب در خاااکهااای آلااوده بااه،فلاازا روی

 کشت پريوش در.سنگين و هيدروکربن های نفت است

 مقادار فلازا.غلظت و نو فلزا سنگين وابسته است

مناطق آلوده به غلظتهاای پاايين نفاتخاام و فضااهای

 شده و تبخيرشده توساط گيااه باه طاور،سنگين استخرا

 گياه پای و، دارويي،سبز ايران به عنوان يك گونه زينتي

 تعاداد و،مستقيم با کاهش مشاهده شده در ارتفا گيااه

مؤثر در کاهش هيدروکربن های نفتي و فلازا سانگين

مرتبط بوده و باعاث کااهش محصاول شاد

.پيشنهاد داده ميشود

سط بر

 سرب، همچنين غلظت روی.(Ogbuehi et al., 2011)
و نيك در خاک آلوده با روغن طي گياه پایيي با ذر

سپاسگزاری
نگارندگان از مسؤوین محتارم آزمايشاگاه شارکت
پتروشاايمي شااازند بااه خاااطر همكاااری صااميمانه در
.اندازهگيری فلزا سنگين تشكر و هدرداني مينمايند

(Stephen et al., پس از هشت هفته کاهش يافته است

.2013)
،60/60 نتيجااه نهااايي اياان کااه برداشاات و حااذف
، درصاادی عناصاار روی11/1  درصااد و11/10 ،63/16
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Abstract
Crude oil pollution is an inevitable worldwide phenomenon in oil producing and consuming
areas that stems from human error, accidental discharge and other sources. The aim of this
study was to evaluate the phytoremediation potential of vinca in petroleum-polluted soil. The
experiment was laid out as a completely randomized design in 3 replications with different
concentrations of crude oil (0, 0.5, 1, 2, 3 and 4 % V/W in pot planting stage). At the end of
the 70-day period, soil samples were analyzed for total hydrocarbons removal. Contents of pb,
zn and Ni were measured by atomic absorption from the soils and the leaves. Statistical
analysis of data were performed on the basis of duncan’s test and by using of SPSS16
software. In concentrations higher than 3 % no growth was observed. The growth parameters
such as stem length, stem fresh and dry matter decreased progressively from 0.5-3 % crude oil
in soil. The results showed heavy metal accumulation in plant leaves and reduction of them in
the soil. Heavy metals containing zinc, lead and nickel in plant increased in different
concentration of crude oil. Total hydrocarbons and heavy metals containing zinc, lead and
nickel reduced were in planted contaminated soil. This study showed that Periwinkle was able
to grow and survive in low concentrations of oil and reduced pollutants in the soil. Based
upon these results, Catharanthus roseus can be used as phytoremediator of petroleumcontaminated soil in low concentrations.
Key words: Oil pollution, Periwinkle, Heavy metals, Phytoremediation, Hydrocarbon
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