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بررسی تاثیر مالچپاشی با مواد نفتی بر کیفیت آب
 معصومه صالحی مورکانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،ایران
 سلمان زارع*؛ استادیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 مریم ممبنی؛ دکتری بیابانزدایی ،دفتر امور بیابان ،سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ،تهران ،ایران
 قاسم قوهستانی؛ دانشجوی دکتری ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 خالد احمدآلی؛ استادیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 بیژن خلیلیمقدم؛ دانشیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده
هجوم ما سههای روان در مناطق بیابانی ایران موجب آ سیب به جنبههای مختلف زندگی ساکنین این مناطق می شود .مالچ نفتی یکی
از اقداماتی استت که از ستتالیان گتشتتته به منظور تثبی ماستتههای روان مورد استتتفادق قرار گرهته استت  .از آنجاییکه مالچ نفتی از
هرآوردق های سنگین نفتی ت شکیل شدق ا س ممکن ا س با ورود به منابع آبی باعث آلودق شدن منابع آب در این مناطق به و سیله
عناصر سنگین و هیدروکربنها شود .جه بررسی تاثیر عناصر سنگین و هیدروکربنها بر روی منابع آب ،نمونههایی از مالچ نفتی در
بازقهای زمانی کوتاق مدت ،میان مدت و بلند مدت از ماسهزارهای حمیدیه استان خوزستان و همچنین نمونهای از مالچ نفتی پاالیشگاق
آبادان در شرایط آزمایشگاهی با شبیه سازی شرایط طبیعی و زمان ماند  42ساع در تماس با آب مورد بررسی قرار گره  .نتایج این
تحقیق ن شان داد که میزان آالیندگی آب از نظر عنا صر سنگین به غیر از عن صر بر که مقدار آالیندگی آن در منطقه بلند مدت ،میان
مدت ،کوتاق مدت و شتتاهد به ترتیب  %141 ،%119 ،%59و  %145نستتب به حد مجاز اهزایش داشتتته ،مالچ نفتی تاثیر بستتزایی در
اهزایش آلودگی منابع آب از نظر عناصر سنگین ندارد .بررسی مالچ نفتی بر میزان هیدروکربنها در آب نشان داد به غیر از Naphtalene
و  Benzo(g,h,i)Peryleneکه در مناطق میان مدت و کوتاق مدت ن سب به منطقه شاهد کاهش دا شته ا س  ،اختالف هیدروکربنهای
دیگر ن سب به منطقه شاهد به صورت اهزای شی بودق؛ اما به طور کلی میزان همه هیدروکربنهای برر سی شدق در تیمارهای مورد
بررسی کمتر از حد مجاز آنها بودق اس .
واژگان کلیدی :آالیندگی آب ،عناصر سنگین ،ماسههای روان ،مالچ نفتی ،هیدروکربنها
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 .1مقدمه
هرستتایش بادی و حرک ماستتههای روان موجب بروز
مشتتکالت هراوان در مناطق خشتتو و بیابانی ،آستتیب به
ک شاورزی ] ،[13تا سی سات ] ، [1مناطق م سکونی ]،[17
جادق ها ] [14و تاثیر بر جنبه های مختلف کیفی زندگی
انسان می شود ] 41 ،8و  .[41تاکنون اقدامات متفاوتی در
جهان به منظور تثبی ماستتته های روان صتتتورت گرهته
استت  ،اگرچه تثبی بیولوژیو به عنوان یکی از بهترین و
ارزانترین روشهای تثبی است اما در مواردی باید ابتدا
ماستتههای روان با استتتفادق از انوام مالچها تثبی شتتدق و
ستتتاق اقدامات بیولوژیو صتتتورت گیرد ] .[11تاکنون
مالچ های متنوعی از جمله هرآوردق های نفتی ،خاک رس،
پلیمر ،کربنات سدیم یا پتاسیم ،امولسیون قیر تولید شدق
اس ].[11
یکی از انوام مالچها که در ایران بیشتتتر مورد استتتفادق
قرار میگیرد مالچ نفتی اس ت که استتتفادق از آن از ستتال
 1123شروم شدق و تا سالهای اخیر ادامه دا شته ا س
] .[15مالچ نفتی از هرآوردقهای ستتتنگین نفتی تشتتتکیل
شدق ا س که پق از ذوب با د ستگاقهای مخ صوص و با
هدف اهزایش جتب آب ،کاهش خ سارت هر سایش بادی و
بهبود شرایط خاک جه ا ستقرار پو شش گیاهی بر روی
ما سههای روان پا شیدق می شود ] .[13برخی معتقداند که
مالچ نفتی به دلیل ندا شتن آالیندقهای سمی ،دارا بودن
حد مجاز عناصتتر ستتنگین و هیدروکربنهای آروماتیو و
حفظ رطو ب مو جب بهبود پوشتتتش گ یاهی و کاهش
هرستتایش بادی میگردد ] 11و  .[12برخی نیز معتقداند
که ترکی بات نفتی به عل آالی ندگی هایی نظیر عناصتتتر
سنگین و هیدروکربنها باعث تاثیر مخرب بر ویژگیهای
خاک و محیط زی س پیرامون خود و آ سیب به منابع آب
زیرزمینی و کشتتتتاورزی میشتتتو ند ] 42،1و  .[12این
ترکی بات به دل یل خطرات ستتترطانزایی و جهشزایی به
عنوان یکی از نگرانیهای جوامع علمی مح سوب می شوند
] .[4از آن جایی که م نابع آب در م ناطق ب یا بانی مو جب
حفظ اکوستتیستتتم بیابانی ] [49بودق و از طرهی مستتتعد

آلودق شدن تو سط  71منبع آلودقکنندق طبیعی و ان سانی
میباشتتتند ][43؛ بنابراین ،نگرانیهای جهانی برای حفظ
کیف ی م نابع آب مصتتترهی وجود دارد ] [47در نتی جه
برر سی کیفی آب تح تاثیر مالچنفتی امری ب سیار مهم
و ضروری اس .
بررسی آب زیرزمینی دش آبرهتی عسلویه با تاکید بر
آلودگی هلزات سنگین نشان داد که میزان  Feدر آب دریا
و  pbدر آب زیرزمینی کمی باالتر از حد ا ستاندارد جهانی
بود و کلیه نمونهها از نظر عناصتتر  Fو  Bآلودق میباشتتند
] .[19میزان هلزات سنگین سرب ،نیکل و جیوق در آب و
رستتتوب در خلیج هارس منطقه عملیاتی عستتتلویه مورد
مطالعه قرار گره و نتایج حاصتتتل از آن نشتتتان داد که
غلظ هلزات ستتنگین در آب و رستتوب منطقه کم استت
] .[45بررستتتی تاثیرات عمل یات حفاری چاههای نف در
تغییرات غلظ برخی از هلزات سنگین آب زیرزمینی واقع
در بزرگترین میدان نفتی ایران نشتتتان داد که بیشتتتترین
غلظ به ترت یب متعلق به نی کل ،کبال  ،وانادیم ،باریم،
کروم ،آهن ،جیوق و آرستتنیو میباشتتد که غلظ نیکل و
جیوق باالتر از حد ا ستاندارد و غلظ سایر عنا صر پایینتر
از حد مجاز میباشتتد ] .[18مطالعه انجام شتتدق بر تاثیر
مالچ نفتی بر احیای پوشتتش گیاهی و کاهش گرد و غبار،
نشتتتان داد که مالچ نفتی موجب بهبود پوشتتتش گیاهی،
ا هزا یش رستتتوب گرد و غبتتار ،ا هزا یش م یزان رس
پالیگورستتیک و استتمکتی میشتتود ،همچنین خواص
شتتتیمیایی و هیزیکی خاک را نیز دچار تغییر میکند که
اهزایش مادق آلی ،اهزایش ظرهی تبادل کاتیونی ،اهزایش
نیکل ،کادمیم ،منگنز ،آهن و شوری خاک به دنبال دارد و
احتماال در درازمدت باعث ش سته شدن مواد آلی در باه
سبو خاک می شود ] [9برر سی میزان هیدروکربنهای
آروماتیو موجود در تنگه هرمز نشتتان داد که بیشتتترین
میزان ه یدروکربن ها مربوط به هلورانتن و کمترین آن
مربوط به دی بنزو  a,hآنتراسن ،هلورن و Indeno (1,2,3-
 cd)pyrenبود و به طور کلی غل ظ ه یدروکربن های
موجود پایینتر از تراز ) ERLحدی که کمتر از  19درصد
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جوامع زیستتتتی در خطرند) بودق و تاثیر مخربی بر آب و
موجودات زندق موجود در آن ندارد ] .[19برر سی آلودگی
آب های زیرزمینی ناشتتتی از آالی ندق های نفتی در منطقه
صتتنعتی ری نشتتان داد که میزان ترکیبات آروماتیو در
مناطق مجاور پاالیشتتگاق متمرکز شتتدق اس ت و منابع آب
موجود در این منطقه برای مصتتارف شتترب و کشتتاورزی
مناسب نی س ] .[49بررسی آالیندقهای نفتی در آبهای
زیرزمینی منطقه پاالیشتتگاق اراک حاکی از این استت که
میزان هیدروکربنهای آروماتیو بی شتر از حد مجاز شرب
اس و برای آشامیدن مناسب نی س اما برای کشاورزی و
آب یاری م ناستتتب استتت ] .[2بررستتتی میزان نشتتت
ه یدروکربن های آرومات یو چند حلقهای از خاک آلودق به
آب زیرزمینی نشتتتتان داد میزان ز یاد ه یدروکربن های
آرو مات یو در خاک لزو ما به عنوان یو خطر جدی در
حین یو رویداد ن ش نی س و ممکن ا س مقدار زیادی
از آالی ندق ها برای مدت طوالنی در خاک باقی بماند ].[7
در منشاءیابی آلودگی هیدروکربنی در آب ،خاک و رسوب
در جنوب تهران ،نتایج نشتتتان داد که بیشتتتترین آلودگی
مربوط به نمونههای اطراف حوضتتچه زاهدقهای نفتی و در
درجه بعدی مربوط به نمونه های نزد یو لوله های انتقال
نف بود که آلودگی هیدروکربنی توانسته به درون آبهای
زیرزمینی و خاک منطقه نفوذ کند ] .[44بررس تی آلودگی
آبهای سطحی و زیرزمینی تو سط هیدروکربنهای نفتی
در نیجریه نشتتان داد که اگرچه تصتتور میشتتود که تنها
بخش کوچکی از منابع آبی در منطقه دلتای نیجریه آلودق
استت اما اثرات بالقوق قرار گرهتن طوالنی مدت در معرض
هیروکربنهای نفتی قابل توجه ا س و توجه هوری ملی را
ای جاب میکند ] .[11مطالعه آلودگی هلزات ستتتنگین و
هیدروکبنهای آروماتیو در رستتوبات ستتطحی رودخانه
قرق سو در کرمانشاق ،بیان کرد که منشا آلودگیهای هلزات
ستتتنگین و هیدروکربن های موجود در رودخانه قرقستتتو
شهر ستان کرمان شاق ترکیبات نفتی پاالی شگاقهای موجود
در منطقه است ت ] .[11میزان هیدروکربنهای آروماتیو
حلقوی در رستتوبات ستتطحی ستتواحل ستتینگان -بخش

جنوب در یای خزر که از مهمترین آالی ندق های محیط
زیستی و منابع آبی میبا شند نیز مورد برر سی قرار گره
و بیان شد که میزان هیدروکربنهای آروماتیو در منطقه
مورد مطالعه کم تا متو سط بودق و خطر سویی در منطقه
نداشته اس ].[3
با توجه به مطالعات صورت گرهته مشخص میشود که
نظرات مت فاوتی در مورد مالچ نفتی ،آالی ندگی و اثرات
مثب و منفی آن وجود دارد و علیرغم اینکه حاللی آب
در مقابل هیدروکربنها پایین استت و ممکن استت باعث
تجمع و اثرات سوء بر محیط زیس گردد ] ،[19مطالعات
اندکی در زمینه تاثیر مالچ پاشتتتی با مواد نفتی بر میزان
هلزات ستتتنگین و ه یدروکربن های آرو مات یو موجود در
منابع آب صورت گرهته ا س  .هدف ا صلی از این مطالعه
بررستتی تاثیر مالچپاشتتی با مواد نفتی در بازقهای زمانی
مختلف ،شامل؛ بلند مدت (بیشتر از  49سال) ،میان مدت
( 9-49ستتال) و کوتاق مدت (کمتر از  9ستتال) ،بر میزان
آالیندگی هلزات ستتتنگین و هیدروکربنهای آروماتیو بر
کیفی منابع آب میباشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه
برای انجام این مطالعه از ماستتتهزارهای شتتتهرستتتتان
حمیدیه در ا ستان خوز ستان ا ستفادق شد .در این منطقه
از سالیان گت شته مالچپا شی صورت گرهته ا س  ،لتا در
این تحقیق ستته بازق زمانی مالچپاشتتی شتتامل کوتاق مدت
( 9-9سال) ،میان مدت ( 9-49سال) و بلند مدت (بیشتر
از  49سال) و یو منطقه مالچپاشی نشدق به عنوان شاهد
در نظر گرهته شد که در شکل  1ن شان دادق شدق ا س ،
در این شکل نقشه آبخوانهای استان خوزستان نیز نشان
دادق شتتدق اس ت  .میانگین دمای هوا در این منطقه 42/9
درجه ستتتانتیگراد و م یانگین بارندگی ستتتاالنه 431/7
میلیمتر اس .

499

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورق  ،79شمارق  ،4تابستان 1291

شکل  .1منطقه مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
به منظور بررستتی میزان آالیندگی عناصتتر ستتنگین و
هیدروکربنهای آب در مناطق مالچپاشتتتی شتتتدق با مواد
نفتی از روش ستتتون آب استتتفادق شتتد .تیمارهای مورد
برر سی در این تحقیق شامل؛ برر سی تاثیر مالچپا شی با
مواد نفتی در مناطق بلند مدت ،میان مدت ،کوتاق مدت،
شاهد ،آب جمعآوری شدق از روی مالچ تازق پاشیدق شدق
و آب مورد ا ستفادق برای انجام این آزمایش بود .به منظور
بررستتتی تیمارهای مناطق بلند مدت ،میان مدت ،کوتاق
مدت و شتتاهد ،ابتدا چهار لوله پلیکا با اندازقهای یکستتان
برش دادق شتتتد و یو طرف آنها به منظور مانداب کردن
آب بستتته و عایق شتتد و در انتهای لوله یو شتتیر تخلیه
جه برداشتتت آب تعبیه گردید (شتتتکل-4الف) .در هر

ستون حدود  29سانتیمتر ماسه جای دادق شد و مقداری
مالچ که از عرصتتته های مناطق بلند مدت ،میان مدت و
کوتاق مدت حمیدیه برداش ت و به آزمایشتتگاق انتقال دادق
شتتتدق بود به تفکیو ،بهنحوی که ضتتتخامتی در حد 1/9
ستتانتیمتر از ستتطخ خاک درون ستتتون را اشتتغال کند بر
روی ما سه درون ستونها پخش شد ،یکی از ستونها نیز
به عنوان شاهد (بدون مالچ) در نظر گرهته شد .به منظور
مانداب شدن این ستونها از آب ،یو و نیم لیتر آب به هر
ستون ا ضاهه و پق از  42ساع  ،آب هر ستون تخلیه و
جمعآوری شد ( شکل-4ب) .به منظور برر سی این هرض،
که ممکن اس مالچ تازق پاشیدق شدق نسب به مالچی که
ستتال و یا ستتالهای قبل پاش تیدق شتتدق اس ت آالیندگی
بیشتتتری بر آب داشتتته باشتتد ،مقداری مالچنفتی حرارت
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دادق شد و با ضخام  1/9سانتیمتر درون یو ستون ،بر
روی سطخ ماسه پاشیدق شد و مانند تیمارهای دیگر 1/9
لیتر آب نیز به آن اضاهه شد ،مالچ مورد نظر مانع نفوذ آب
به درون خاک گردید ،بنابراین ،پق از  42ساع برداش
آب به طور مستتتتقیم از ستتتطخ مالچ صتتتورت گره .
آالیندقهایی که همراق با آب باران ،آب آبیاری ،لندهیلها،
وا حد های صتتتنعتی و کار خان جات مختلف وارد خاک
می شوند ،ب سته به رهتار امالح و طبیع کانیهای ر سی
خاک در معرض هرآیندهای مختلف هیزیکی ،شتتیمیایی و
بیولوژیکی نظیر :انت قال تودق ای ،هرارهتی یا روان (Mass

) ،flow, Advection, Convectionپخشتتیدگی مولکولی
) ،(Molecular Diffusionانتشار مکانیکی ( Mechanical
 ،)Dispersionجتب سطحی ذرات خاک )،(Adsorption
برداش امالح توسط گیاق ) ،(Solute Uptakeدهع آنیونی
) ،(Anion Exclusionترس تیب ) ،(Precipitationتصتتعید
) (Volatilizationو تتتختتریتتب ) (Degradationقتترار
میگیرند .الزم به ذکر استت هدف این تحقیق بررستتی
جزه یات این هرآی ند ها نبودق بل که نتی جه برآی ند ه مه
هرایندهای ذکر شتتدق بر آالیندگی آب بودق استت که در
انتهای ستون اندازق گیری شدق اس .

شکل .2الف) آماده سازی ستونهای آب ،ب) برداشت آب از تیمارهای مورد بررسی

این آزمای شات در سه تکرار انجام شد و میزان عنا صر
سنگین شامل؛ آرسنیو ( ،)Asبر ( ،)Bکادمیم ( ،)Cdآهن
( ،)Feکروم ( ،)Crجیوق ( ،)Hgنیکل ( ،)Niستترب (،)Pb
وانادیم ( )Vو روی (( )Znبا استتتتفادق از دستتتتگاق ICP-
 )MASSو هیتتدرو کر بن هتتا شتتتتامتتل؛ ،Naphtalene
،Felorene
،Acenaphtene
،Acenaphtylene
،Pyrene ،Fluorantene ،Anthracene ،Phenanthrene
،Bbenzo[b]Fluoranthene ،Chrysene ،Benzo(a)ant
،Benzo[a]Pyrene
،Benzo[k]Fluoranthene
 Benzo(g,h,i)Perylene ،Dibenzo(a,h)Anthraceneو
( Indeno(1,2,3-cd)Pyreneبا استتتفادق از دستتتگاق GC-

 ،)MASSدر تمامی تیمارها اندازقگیری شتتتدند .مراحل
انجام کار به طور خالصه در شکل  1نشان دادق شدق اس .

 .3نتایج
 .1.3نتایج حاصل از بررسی عناصر سنگین
نتایج حا صل از برر سی عنا صر سنگین بر ا ساس حد
مجاز عناصر سنگین در آب شرب و آب زیرزمینی ،موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استانداردهای کیفی
منابع خاک ]15و  [29مورد مقایستته قرار گره و همانطور
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که در شکل  1ن شان دادق شدق ا س میزان آالیندگی این
عناصر کمتر از حد مج ت تاز آب شرب و آب زیرزمینی اس
به غیر از عنصتتتر بر که مقدار آالیندگی آن در منطقه بلند
مدت ،میان مدت ،کوتاق مدت و شتتتاهد به ترتیب ،%59

 %141 ،%119و  %145نسب به حد مجاز اهزایش ی ت تاهته
ا س که با توجه به برر سی کلیه تیمارها م شخص می شود
که این اهزایش مربوط به جنق ختتتتتتتتتتاک منطقه بودق
و متتتالچ تتتتاثیر معنیداری در اهزایش آن نداشته است .

شکل .3چارت سازمانی مراحل انجام تحقیق

همچنین نتایج حاصل از بررسی میزان عناصر سنگین در
مناطق مالچپاشتتی شتتدق و شتتاهد حاکی از این اس ت که
میزان آر سنیو ( شکل-2الف) ،کادمیم ( شکل-2ب) ،آهن
(شتتکل-2پ) ،کروم (شتتکل-2ت)  ،ستترب (شتتکل-2ث)،
وا نادیم (شتتت کل-2ج) و روی (شتتت کل-2چ) در م ناطق
مالچپاشتتی شتتدق اختالف معنیداری با شتتاهد ندارند .اما
میزان بر (شتتت کل-2ح)  ،جیوق (شتتت کل-2خ) و نی کل

(شتتکل-2د) در مناطق مالچپاشتتی شتتدق دارای اختالف
معنیداری با منطقه شتتاهد اس ت که میزان عنصتتر بر در
منطقه بلند مدت کمتر از منطقه شتتاهد استت اما مناطق
دیگر اختالف معنیداری با شتتاهد ندارند .جیوق در مناطق
بل ند مدت و کو تاق مدت دارای اختالف معنی داری با
منطقه میان مدت و شاهد اس و مقدار آن بیشتر اس .

بررسی تاثیر مالچپاشی با مواد نفتی بر کیفی آب

شکل  .4نمودارهای میزان عناصر سنگین در تیمارهای مورد بررسی الف) میزان آرسنیک ،ب) میزان کادمیم ،پ) میزان آهن،
ت) میزان کروم ،ث) میزان سرب ،ج) میزان وانادیم ،چ) میزان روی ،ح) میزان بر ،خ) میزان جیوه ،د) میزان نیکل.
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نیکل نیز در منطقه کوتاق مدت بیشتر از مناطق دیگر بودق
ا س و دارای اختالف معنیداری با شاهد و دیگر مناطق
اس ت  .همچنین با بررستتی شتتکل  2و مقایستته تیمارهای
مربوط به مناطق مالچپاشتتی شتتدق و دو تیمار دیگر یعنی؛
آب جمع آوری شتتتدق از روی مالچ و آب مورد استتتتفادق،
مشاهدق خواهد شد که میزان آرسنیو ،بر ،کادمیم ،کروم،
جیوق ،نیکل ،وانادیم و روی در مناطق مالچپاشتتتی شتتتدق
دارای اختالف معنیداری با تیمار آب جمع آوری شتتدق از
روی مالچ و آب مورد استتتتفادق برای آزمایش استت و در
تمام عناصر ذکر شدق به غیر از عنصر بر ،مقدار آنها کمتر
از مناطق مالچپاشی شدق و شاهد اس .

 .2.3نتایج حاصل از بررسی هیدروکربنها
ن تایج حاصتتتل از ا ندازقگیری میزان ه یدروکربن ها در
تیمارهای مورد بررستتتی و مقایستتته آن ها با حد مجاز آب
زیرزمینی بر مبنای استانداردهای آلودگی خاک بیان میکند
که میزان این هیدروکربنها در تیمارهای مورد برر سی کمتر
از حد مجاز آب زیرزمینی اس  .همچنین با توجه به شکل 9
و مقای سه میزان هیدروکربنها در مناطق مالچپا شی شدق و
شتتتاهد مشتتتخص خواهد شتتتد که میزان هیدروکربن های
( Acenaphteneشتتکل-9الف)( Anthracene ،شتتکل-9ب)،
( Fluoranteneشتتتکتتل-9پ)( Pyrene ،شتتتکتتل-9ت) و
( Indeno(1,2,3-cd)Pyreneشتتتتکتتل-9ث) در متتنتتاطتتق
مالچپاشتتی شتتدق اختالف معنیداری با شتتاهد ندارند اما در
هتتیتتدروکتتربتتن هتتای ( Naphtaleneشتتتتکتتل-9ج)،
( Acenaphtyleneشتتتکل-9چ)( Felorene ،شتتتکل-9ح)،
( Phenanthreneشتتکل-9خ)( Benzo(a)ant ،شتتکل-9د)،
( Chryseneشتتتتتکتتل-9ذ)Bbenzo[b]Fluoranthene ،
(شتتتکتتل-9ر)( Benzo[k]Fluoranthene ،شتتتکتتل-9ز)،
 ( Benzo[a]Pyreneشکل-9ژ)Dibenzo(a,h)Anthracene ،
(شت ت کل-9س) و ( Benzo(g,h,i)Peryleneشت ت کل-9ش)
اختالف معنیداری بین یو یا چند منطقه مالچپاشی شدق با
شاهد مشاهدق می شود که وجود و عدم وجود این اختالفها
در شکل  9مشخص شدق اس .

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4عناصر سنگین
عناصتتر ستتنگین از جمله آالیندقهای آب محستتوب
می شتتتو ند که تجمع آن ها در م نابع آب اثرات مخربی
بههمراق دارد ] 48و  .[19مقایسه میزان عناصر سنگین در
تیمارهای مورد بررسی در شکل  1بیانگر آن اس که مالچ
نفتی با عث اهزایش میزان کادمیم ،آهن ،کروم ،جیوق،
نیکل ،سرب و روی شدق اس و در عناصری مانند کادمیم،
آهن ،کروم ،نیکل و روی میزان این اهزایش با گتر زمان
کاهش یاهته و به سم منطقه شاهد پیش رهته اس .
نتایج به دس آمدق از این مطالعه ،مشاهدق شکل  1و
بررسی تیمارها بیانگر این اس که اگرچه مالچ نفتی باعث
اهزایش برخی از هلزات سنگین می شود اما تاثیر ب سزایی
در اهزایش میزان این ع ناصتتتر در آب ندارد و در ت مامی
عنا صر به غیر از عن صر بر میزان این عنا صر در تیمارهای
مورد برر سی کمتر از حد مجاز آالیندگیهای آب شرب و
آب زیرزمینی استتتت این نتتتایج بتتا نتتتایج مربوط بتته
اندازقگیری میزان عناصتتر ستتنگین در رستتوبات دریایی
منطقه نایبند ع سلویه که بیانگر اهزایش میزان این عنا صر
در نزدیکی صتتتنایع گاز و پتروشتتتیمی است ت ] 5و .[17
همچنین مطالعهای که بر روی ستتترب ،نی کل و جیوق در
منطقه عملیاتی عسلویه در خلیج هارس انجام شد و نشان
داد که غلظ این عناصر در آب و رسوب منطقه کم اس
] [45همخوانی دارد و با مطالعه کرباستتتی و همکاران که
ب یان میکند حفاری چاق های نف باعث اهزایش نی کل و
جیوق باالتر از حد استاندارد می شود همخوانی ندارد ].[18
در عنصتتتر بر نیز که میزان آن در برخی تیمارها شتتتامل؛
منطقه بلند مدت ،میان مدت ،کوتاق مدت و شتتاهد ،باالتر
از حد مجاز آب شرب ن شان دادق شدق ا س  ،با برر سی
سایر تیمارها و با توجه به شکل(-1ح) م شخص می شود
که باالتر بودن میزان این عنصتتتر بستتتتگی به مالچ نفتی
نداشتتته استت و تح تاثیر خاک منطقه بودق استت زیرا
میزان عنصر بر در تیمار آب جمعآوری شدق از روی مالچ،
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شکل  .5نمودار میزان هیدروکربنهای سرطانزا در تیمارهای مورد بررسی ،الف) نمودار میزان ، Acenaphteneب) نمودار میزان،Anthracene
پ) نمودار میزان  ، Fluoranteneت)نمودار میزان  ،Pyreneث) نمودار میزان  ،Indeno(1,2,3)cd)Pyrenج) نمودار میزان ،Naphtalene
چ) نمودار میزان  Phenanthreneح)نمودار میزان  Floreneخ) نمودار میزان  ، Phenanthreneد) نمودار میزان ،Benzo(a)ant
ذ) نمودار میزان  ،Chryseneر) نمودار میزان  ،B(b)Fز) نمودار میزان  ،B(k)Fژ) نمودار میزان ،B(a)P
س) نمودار میزان  ،Dibenzo(a,h)Anthraceneش) نمودار میزان .Benzo(g,h,i)Perylene
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بررسی تاثیر مالچپاشی با مواد نفتی بر کیفی آب

که هقط در تماس با مالچ بودق ،به درون خاک نفوذ نکردق
و تغییرات حاصل در آن هقط تح تاثیر مالچ اس  ،نشان
می دهد که میزان این عنصتتتر در این تیمار کمتر از حد
مجاز و نزدیو به آبی اس که برای آزمایش استفادق شدق
استتت  .به طور کلی می توان گف که مالچ نفتی با عث
اهزایش عناصتتتر ستتتنگین در منابع آب باالتر از حد مجاز
نخواهد شد.

 .2.4هیدروکربنها
هیتتدروکربن هتتا از دیگر عوامتتل آلودق کننتتدق محیط
هستتتند که برخی از آنها دارای خاصتتی ستترطانزایی و
جهشزایی هستتتتند و از بین آنها  13موردی که در این
تحقیق مورد بررستتتی قرار گرهت ند به دل یل عدم تجز یه
بیولوژیکی سریع ،بی شتر مطرح بودق و به عنوان شاخص
آلودگی مد نظر میباشند.
نتایج حاصتتتل از اندازقگیری میزان هیدروکربن ها در
این م طال عه نشتتتتان داد که مالچ نفتی با عث اهزایش
هیتتدروکربن هتتایی متتاننتتد ،Phenanthrene ،Felorene
،Benzo[k]Fluoranthene ،Chrysene ،Fluoranten
Dibenzo(a,h)Anthracene ،Bbenzo[b]Fluoranthene
و  Indeno(1,2,3-cd)Pyreneشتتدق اس ت که در برخی از
آنها مانند  Dibenzo(a,h)Anthraceneو Indeno(1,2,3-
 cd)Pyreneبا گتش زمان به دلیل از بین رهتن خاصی
مالچ مقدار آنها کاهش یاهته ا س  .برر سی نتایج حا صل
از این مطالعه بیان میکند که اهزودن مالچ به خاک مقدار
 Benzo[a]Pyreneو  Benzo(g,h,i)Peryleneرا ن سب به
منطقه شتتاهد کاهش دادق استت که دلیل این امر وجود
تعداد حلقه بیشتر در ساختار این هیدروکربنها و حاللی
کمتر در آب ا س  .همچنین میزان نفتالن در منطقه میان
مدت و کوتاق مدت نسب به شاهد کاهش یاهته اس زیرا
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این هیدروکربن از دو حلقه تشتتکیل شتتدق استت پق به
دلیل ستتتبو بودن و اهزایش درجه حرارت به دلیل وجود
مالچ در این م ناطق ،این ه یدروکربن وارد هاز گازی
میشود و کمتر در خاک میماند تا وارد آب شود به همین
دلیل میزان آن در آب کمتر اس .
به طور کلی با بررستتتی میزان ه یدروکربن ها در
تیمارهای مورد برر سی در این تحقیق با توجه به شکل 2
به این نتیجه میرستتیم که غلظ تمامی هیدروکربنهای
موجود در تیمارهای مورد بررستتتی پایینتر از حد مجاز
غلظ این مواد در آب اس و میتوان گف که خطری از
این باب آب های را تهدید نمیکند و به دلیل خاصتتت ی
چربی دوستتتی ،این مواد بیشتتتر در بدن موجودات زندق و
ترکی بات آلی تجمع می یابند و حالل ی آن ها در آب کم
ا س ] .[18این یاهتهها با نتایج مطالعه مربوط به برر سی
میزان نشتتت ه یدرورکربن ها از خاک آلودق به آب زیر
زمینی که نشتان میدهد وجود این مواد در خاک لزوما به
عنوان یو خطر جدی برای آبهای زیرزمینی نی س ].[7
نتایج مربوط به بررس تی آلودگی ترکیبات نفتی تنگه هرمز
که بیان کردند ترکیبات نفتی باعث اهزایش هیدروکربنها
باالتر از حد مجاز نمیشوند ] [19و نتایج مربوط به مطالعه
میزان هی تدروکربن هتتای آرومتتاتی تو حلقوی موجود در
ر سوبات سواحل سینگان ] [3که حاکی از پایینتر بودن
این آلودگی به کمتر از حد مجاز و بیخطر ا س  ،مطابق
دارد .و با نتایج مربوط به مطالعه منشتتتاء یابی آلودگی
هیدروکربنی در آب ،خاک و رستتوب در جنوب تهران ،که
نشتتان داد بیشتتترین آلودگی مربوط به نمونههای اطراف
حوضتتت چه زا هدق های نفتی و در در جه ب عدی مربوط به
نمو نه های نزد یو لو له های انت قال ن ف بود و آلودگی
ه یدروکربنی توانستتتته بود به درون آب های زیرزمینی و
خاک منطقه نفوذ کند ] [44همخوانی ندارد.
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Abstract
The influx of quicksand in the desert areas of Iran causes damage to various aspects of life of the
inhabitants of these areas. Oil mulching is one of the measures that has been used for many years
to stabilize quicksands. Because oil mulch is made up of heavy petroleum products, it can
contaminate water resources in these areas with heavy elements and hydrocarbons by entering
water sources. To investigate the effect of heavy elements and hydrocarbons on water resources,
samples of oil mulch in short-term, medium-term and long-term periods from Hamidiyeh sands
of Khuzestan province and also samples of oil mulch of Abadan refinery in laboratory conditions
with Simulations of natural conditions and 24-hour residence time in contact with water were
investigated. The results of this study showed that the amount of pollution of heavy metals other
than elemental, which in the long-term, medium-term, short-term and control area increased by
95%, 115%, 123% and 129%, respectively, than the allowable limit. Oil mulch does not have a
significant effect on increasing the pollution of water resources in terms of heavy elements.
Examination of oil mulch on the amount of hydrocarbons in water showed that with the exception
of Naphtalene and Benzo (g, h, i) Perylene, which decreased in the medium and short term
compared to the control area, the difference of other hydrocarbons compared to the control area
increased. Been; But in general, the amount of all hydrocarbons studied in the studied treatments
was less than their allowable limit.
Keywords: Water pollution, Heavy elements, Flowing sands, Mulch oil, PAHs.
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