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فاکتور گیاه در سه سطح شامل، گیاهان چمن، يونجه و فاقد گیاه )شاهد(، فاکتور بیوچار در دو سطح شامل وجود 
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داد که بیوچار به عنوان يک کمک کننده به فرايند گیاه  اين فرايند را تسريع بخشیده است. نتايج اين تحقیق نشان
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 مقدمه-5-5

و  روابط متقابل باشد که با ها، مايعات و موجودات زنده ميخاک مخلوطي از مواد معدني، آلي، گاز

خاک به عنوان پايگاه تولید مواد غذايي سازند. ممكن ميی زمین را تاثیر بر يكديگر، زندگي بر روی کره

مورد نیاز بشر ارزش و اهمیت دوچنداني دارد. با توجه به افزايش روزافزون جمعیت جهان و نیازهای 

ترين آلودگي آن اصليتشكیل خاک، حفاظت و جلوگیری از  فرايندغذايي آن از يک سو و زمانبر بودن 

مخلوطي از  -يط زيست توسط تولیدات نفتآلودگي محی باشد.اضر ميچالش پیش روی بشر در حال ح

باعث بوجود آمدن  -لوژيكي متفاوتوهای اولیه با خصوصیات فیزيكي، شیمیايي و بیترکیبات، هیدروکربن

شود. آلودگي آب و خاک با اين مواد باعث تغییرات قابل توجهي در مشكالت جدی زيست محیطي مي

-مي از جمله تاثیر منفي بر تولید محصوالت کشاورزی و تاثیر بر سالمت انسان و حیوانات ،محیط زيست

های مناطق آلوده بايد با استفاده از روش ،. با توجه به خواص سمي ترکیبات حاصل از تولیدات نفتيشود

که با  پااليي(یاهگپااليي و محیط زيست )زيست احیاءهای بیولوژيكي د. روشنمناسب پاکسازی شو

با  هابه عنوان يكي از بهترين و سازگارترين روش ،دنگیرها و گیاهان انجام مياستفاده از میكروارگانیسم

های طبیعي، زدايي روش(. با توجه به توانايي باالی سمیتStroud et al., 2007محیط زيست هستند )

ی اخیر افزايش ها در دو دههيش آلودگيها و گیاهان در پاالتوجه و عالقه به استفاده از میكرواورگانیسم

 (.Futughe, 2012يافته است )

های يا اينكه در غلظت و نبايد در جايي که گردد که يک مادهاصطالح آلودگي به شرايطي اطالق مي

-باشد. به طور کلي يک آالينده يک ماده ناخواسته است که لزوما مي وجود داشتهباالتر از سطح طبیعي 



3 

 

هم نباشد. بنابراين خاک آلوده خاکي است که ترکیب شیمیايي آن از حالت طبیعي خارج تواند مضر 

دهد که يک حتي اگر تاثیری منفي بر موجودات زنده خاک نداشته باشد. آلودگي هنگامي رخ مي ،شده

 ظت طبیعي و معمولي وجود داشته باشد که به طور کلي در نتیجهعنصر يا ماده در مقاديری بیشتر از غل

های انساني ايجاد شده و تاثیرات سوئي بر روی محیط زيست و اجزای تشكیل دهنده آن داشته و فعالیت

 (.Kabata-Pendias, 2011دهد )ميتحت تاثیر قرار  ،های زنده راهای بیولوژيكي ارگانیسماصوال فرايند

سالمت انسان داشته باشد. تواند اثرات مخربي بر محیط و ها در خاک ميبه طور کلي تجمع آالينده

 اتتوانند وارد زنجیره غذايي شده و سالمت حیوان و انسان را با خطرهای موجود در خاک ميآالينده

چشمگیر  های نفتي موجب افزايشکربن(. آبگريزی نسبتا باالی هیدروKhan, 2005جدی مواجه سازند )

 ,Karthikeyan and Bhandariگردد )ي ميهای آبها در خاک نسبت به محیطقابلیت تجمع اين آالينده

اهش ها به ذرات خاک شده و منجر به کاالی اين ترکیبات موجب پیوستن آن(. همچنین آبگريزی ب2001

ها جهت جذب اين آالينده مورد استفاده در گیاه پاالييها و گیاهان میكروارگانیسم دسترسي زيستي

بايست راهكارهای . لذا مي(Parrish et al., 2005; Luepromchai et al., 2007گردد )بیولوژيكي مي

های فیزيكي، ی اخیر روشهای خاک اتخاذ شود. در سه دههمناسبي جهت حذف يا کنترل آالينده

پااليي يا زيست سالم سازی، مختلفي نظیر تصفیه، تثبیت و جامدسازی و زيستشیمیايي و بیولوژيكي 

جهت  ،های فیزيكي و شمیايياند. روشمورد استفاده قرار گرفته د شده وجهت رفع آلودگي از خاک ايجا

ه های آلودیر خاکهای زياد نظتا کم کاربرد دارند و برای مساحتحذف آلودگي از مناطق با وسعت نسب

(. Khan, 2005ی و نظاير آن بسیار پر هزينه هستند )های معدنكاوبه مواد صنعتي، مواد نفتي، محل

 باشنديي مخل شرايط طبیعي محیط زيست ميهای فیزيكي و شیمیا، روشاله باعالوه بر هزين

(Escalante-Espinosa et al., 2005; Chekol et al., 2004.)  

های فیزيكي و شیمیايي سبب شده ها از خاک به وسیله روشهای باالی حذف آاليندهمتاسفانه هزينه

اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای پیشرفته است که کشورهای در حال توسعه که از قدرت فني و 

کشورهای صنعتي در تالش برای  برخوردارند، از اين مشكل به طور کلي صرف نظر کنند. در عین حال



4 

 

از اهمیت  از درک صحیح ارآمد، پیشتاز هستند که اين نشانهای پااليش ارزان و کيابي به فن آوریدست

های وابسته به صنايع نفتي در سابقه طوالني انجام فعالیت اوصافباشد. با اين ست محیطي مييمسايل ز

وثر جهت حذف يا کنترل ايران، عدم توجه به مسايل زيست محیطي طي سالیان متمادی و عدم اقدام م

گويای اين واقعیت است که معضل زيست محیطي به خصوص آلودگي خاک در  ،ها در کشوراين آلودگي

های از توان گیاهان جهت حذف آالينده ترها به درک کاملين تالشکه مجموع ا باشد،ميايران جدی 

 خاک انجامیده است.

شه و ماهیت پااليي به طور معمول بر اساس آب و هوای منطقه، عمق ريهای گیاهي برای گیاهگونه

شد. باميی گیاهي متفاوت هاپااليي بر اساس گونهدر گیاهها شوند. عمق موثر ريشهها انتخاب ميآالينده

باشد فوت مي 05های عمیق فوت و درختان با ريشه 55ها فوت، درختچه3ای مثال برای گیاهان علوفه

(Sharma and redi, 2004و برای آلودگي )ها ممكن است درختچهای و های در عمق کم گیاهان علوفه

 .باشدآنها طوالني مير که زمان رشد و استقرا ،باشد ترارجحهای عمیق های با ريشهنسبت به درخت

ماهیت آالينده يكي ديگر از  ،پااليي را انتخاب کنیمواهیم گیاه مورد استفاده در گیاهخزماني که مي

تجمع  مانند ريشه های گیاهيهای آلي يا در بافتشود. آاليندهمهمي است که بايد در نظر گرفته  لعوام

د گیاه ذخیره شون هایدر بافت ،پس از تغییر شكلتوانند همچنین مي .شوندا تجزيه مييابند يمي

(Pilon-Smits, 2005.) 

ای مهم که دارای مزايای متعددی مانند میزان بااليي از پروتئین، يونجه به عنوان يک محصول علوفه

ای از شرايط آب و هوايي شناخته شده نرخ رشد سريع، مقاومت به خشكي و انطباق با طیف گسترده

های غني از ای توسعه يافته و نیز غدههای بارز يونجه سیستم ريشهكي از مشخصهاست. همچنین ي

باشد ی خود ميهای تثبیت کننده نیتروژن به عنوان مثال سینوريزوبیوم ملیلوتي در ناحیه ريشهباکتری

(Parsons et al., 2005.) آلوده به  هایهای چمن نیز به عنوان گیاهان کارآمد برای گیاه پااليي خاکگونه

ی فیبری که منجر به افزايش عمق ای گسترده، ريشهها سیستم شاخهنفت پیشنهاد شده است زيرا آن
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گردد نفوذ ريشه و گستردگي آن و همچنین افزايش نسبت سطح به حجم ريشه نسبت به خاک مي

(Soleimani et al., 2010.) 

ای بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش بر ابزاریدر سطح جهاني به عنوان  5چاراصالح خاک با بیو

ی روی موجودات زنده یرات بیوچارتغییرات آب و هوايي مورد بررسي قرار گرفته است. با اين وجود تاث

رسي قرار گرفته است. بررسي خاک خیلي کمتر از تاثیرات آن بر خصوصیات شیمیايي خاک، مورد بر

 ی مانندمطالعات اولیه روی بیوچار و يا مواددهد که تعداد قابل توجهي از اخیر نشان مي هایپژوهش

 حاملجاذب و به عنوان ) آاليندهعوامل کنندگان ريت يندگان خاک يا مدبیوچار به عنوان اصالح کن

 (.Lehmann et al., 2011گیرند )ینگ يا سمي مورد استفاده قرار ميبرای جذب مواد سیگنال ها(آالينده

0ایهای آروماتیک چند حلقههیدروکربن
(PAHs)  ترين ترين و خطرناکاز سمي 3از جمله فنانترن

زايي و های نفتي هستند که به دلیل پايداری باال در مقابل تجزيه و پتانسیل باالی سرطانآالينده

 آيند.زيست تهديدی جدی به شمار ميشان، برای موجودات زنده و محیطسمیت

ها از و سرشار از منابع نفتي است، اين آلودگي ی نفت خیزاز آنجايي که کشور ما نیز يک منطقه

باشند. با توجه به پتانسیل بیوچار در به خصوص در مناطق جنوبي مي ها در کشور،ترين آلودگيشايع

پااليي و حذف اين در زيست نفتي، در اين تحقیق نقش بیوچارهای سازی اثرات آلودگيجذب و خنثي

 .دادتوسعه  ها در کشوربه راهكارهای مقابله با اين آلودگي بتوانتا  گرفتها مورد بررسي قرار آالينده

 هدف-5-9

صرفه برای پااليش و  به يک روش موثر، سالم و مقرون یتوصیه و بهبود ، توسعهتحقیق اين از هدف

در حذف يا عامل موثر بیوچار به عنوان يک  قابلیتهای نفتي از خاک، بخصوص اثبات حذف آالينده

همراه با پاسخگويي به سواالت اصلي اين تحقیق  ،پاالييهای نفتي )فنانترن( در روند گیاهآلودگيکاهش 

 : باشدسواالت ذيل مي شامل

                                                
1Biochar 
2Polycyclic aromatic hydrocarbons 
3Phenanthrene 
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آيا تاثیر بیوچار باعث بهبود رشد گیاه مي شود؟ آيا اين تاثیر به طور مستقیم باعث تجزيه بیشتر  (5

 آالينده در خاک مي شود؟

-مي نفتي هایآالينده حذف در پاالييگیاه با همراه بیوچار از استفاده آيا با توجه به خواص بیوچار (0

 باشد؟ موثر تواند

 به چه صورت است؟  بیوچار ریتاث سمیمكان (3

 

  



7 

 

 

 دوم:فصل 

 ی تحقیقپیشینه
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 آلودگی خاک-9-5

-درصد غذای انسان از آن حاصل مي 91خاک يكي از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است که حدود 

ريزی ان پذير نخواهد بود، بنابراين برنامه. بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگي روی زمین امكشود

ه عنوان پاالينده ب ،پاالييها با داشتن قدرت خودبقای انسان است. خاک یالزمه ،خاکي سالم برای داشتن

تصفیه کنندگي نیز ، خاصیت كه تأمین کننده مواد غذايي هستند. عالوه بر اينشوندطبیعت محسوب مي

ين وجود . با اگرددها حاصل مي، شیمیايي و زيستي آنخواص فیزيكيدارند و اين خاصیت خاک در اثر 

های اجزای . هرگونه تغییر در ويژگيهای محیط زيست، آلودگي خاک استيكي از انواع مهم آلودگي

بور و يوسفي ) شودک نامیده مياممكن گردد آلودگي خاتشكیل دهنده خاک به طوری که استفاده از آن ن

 . (5395 ،کبريا

ن بستری که ممكن است نشت خاک به عنوان محلي برای دفن پسماندهای صنايع و يا به عنوا

های آروماتیک چند در معرض آلودگي با هیدروکربن ،يردها به هر دلیلي بر روی آن صورت پذآالينده

-ببرای بهداشت عمومي، سیستم غذا و آلودگي آ ديدته . آلودگي خاک به دلیل ايجادای قرار داردحلقه

 (.Saleem et al., 2011ي است )تزمیني يک مسئله حیاهای زير

ای برخوردار است. امروزه آلودگي خاک و العادهآلودگي منابع طبیعي از جمله خاک، از اهمیت فوق

درکاران و مديران و محققان انها و اهداف دستهای کنترل و پااليش آن يكي از مهمترين دغدغهروش

 باشد. زيست ميحفظ محیط

(. Ahmad et al., 2013شوند )معدني تقسیم مي های آلي وی آاليندههای خاک به دو دستهآالينده

های ها و آاليندهکشها، علفکشهای آلي، آفتها به آاليندهها و مشكالت در مورد آاليندهنگراني عمده
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ترين (. آلودگي خاک با نفت خام و مشتقات آن از جمله خطرناکXu et al., 2012شود )نفتي مربوط مي

افزون صنعت نفت و صنايع جانبي آن در شوند. رشد روزهای زيست محیطي محسوب ميانواع آلودگي

های محیطي قرار داده است. با شدت يافتن ترين آاليندههای نفتي را در رديف مهمکربندنیا، هیدرو

ها با کمک زيست فناوری ی گذشته، کنترل و رفع اين آلودگيهای زيست محیطي در چند دههآلودگي

ی مشتقات نفتي يكي از در مرکز توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال کاربرد ريزموجودات تجزيه کننده

 (.Chaillan et al., 2004) رودهای مختلف به شمار ميهای نفتي از محیطکارهای مهم حذف آلودگيراه

 های نفتیآالینده-9-9

های نفتي به دلیل افزايش استفاده از تولیدات پتروشیمي روز به روز رو به خاک توسط آالينده آلودگي

-دهه دربا نفت و محصوالت پتروشیمي (. آلودگي محیط زيست Mandri and Lin, 2007افزايش است )

ها و صنايع باعث افزايش استفاده از حضور انواع مختلف ماشین ،رفته استقرار گ های اخیر مورد توجه

ت موجب آلودگي آن توسط نشت و ورود مواد نفتي به محیط زيسکه  ،محصوالت پتروشیمي شده است

ای هیدروکربني هودگي آب، هوا و خاک توسط آاليندهآل (.Hosain et al., 2008) استها شده هیدروکربن

زيرا  ،ده استای توجه عمومي را به خود جلب کرآروماتیک چند حلقههای به خصوص هیدروکربن

 ,.Celement et al) زا و خطرناک هستندسمي، جهش ،ایلقههای آروماتیک چند حبسیاری از هیدروکربن

2001; Cerniglia and Sutherland, 2001.) های نفتي موجب اس طوالني با غلظت باالی آاليندهتم

ابتال به سرطان  احتمالو افزايش  انواستخ ی و کلیوی، آسیب احتمالي به مغزکبد هایافزايش بیماری

به دلیل مقاومت باالی  (. عالوه بر اينMishra et al., 2001; Lloyd and Cackette, 2001) شودمي

و  گستردگيای در مقابل تجزيه و پايداری آنها در محیط اين مواد از های آروماتیک چند حلقههیدروکربن

  (.Van Hamme et al., 2003) های مختلف برخوردار هستندتنوع باال در اکوسیستم

 پاالییزیست-9-9

پااليي عبارت است از يک فرايند زيست آمريكا، زيست طبق تعريف سازمان حفاظت محیط

ها به اشكال های میكروبیولوژيكي، باعث تجزيه يا تغییر شكل آاليندهيندخودبخودی، که با استفاده از فرآ
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ها از محیط زيست شود و از اين طريق موجب اصالح خاک و حذف آاليندهسمي يا با سمیت کمتر ميغیر

 .(5991، 5سازمان حفاظت محیط زيست آمريكا) گرددمي

های آلوده است که در آن از موجودات زنده جهت آوری نسبتاً نوين پااليش خاکپااليي يک فنزيست

ات نفتي از محیط زيست های معدني، راديواکتیو و آلي به ويژه ترکیبآاليندهحذف يا کاهش غلظت 

دوستدار محیط زيست مي باشد که توانايي  پااليي گیاهيزيست. (Sample et al., 2001) شوداستفاده مي

آن در حذف بسیاری از آالينده ها به ويژه ترکیبات نفتي به اثبات رسیده است. زيست پااليي گیاهي يک 

های هیدروکربن های نفتي،به ويژه مقادير مازاد هیدروکربن روش اقتصادی برای مديريت مواد زايد

باشد. مواد زايدی که به طور بالقوه با واد آلي و مواد مغذی ميمنفجره، مای، مواد آروماتیک چند حلقه

توان به باشند که از آن جمله ميباشند بسیار متنوع ميپااليي گیاهي قابل مديريت مييستاستفاده از ز

ری تواند ابزاپااليي گیاهي ميها، مواد مغذی، مواد آلي و ... اشاره نمود. زيستيدها، نمکفلزات، راديونوکال

های پااليي خاکزيست(. McCutcheon and Schnoor, 2003در مديريت مواد زايد نفتي باشد ) مفید

از جديدترين  ،های مختلف باکتری به محیط خاکآلوده به مواد نفتي به روش تلقیح نوع خاص يا گونه

 (.Margesin et al., 2000) ها از مواد نفتي استهای مطرح در زمینه پاکسازی خاکروش

صرفه و ساده است که عموماً از مقبولیت عمومي بااليي برخوردار   به  پااليي تكنیكي مقرون زيست

های آلوده بدون آنكه تأثیر  ، امكان اجرای آن در مكانستيمحیط ز باشد و به دلیل سازگار بودن با  مي

های خاک داشته باشد، وجود دارد. اين ويژگي  های متابولیكي میكروب  خیزی و فعالیت سوئي بر حاصل

ای را که  شود و متعاقباً خطرات بالقوه ها از مكان آلوده به مكان ديگر مي پااليي مانع از انتقال آالينده زيست

دهد.  ها برای سالمتي انسان و محیط زيست به وجود آيد را کاهش مي جايي آالينده ر طي جابهتواند د مي

باشد و  مناسب مي محیطيزيستهای  پااليي برای پااليش طیف وسیعي از آالينده به عالوه، فناوری زيست

پااليي  زيست شود. فناوری ها مي ها سبب کاهش سمیت آن ی اين آالينده ی دگرگوني يا تجزيه به واسطه

يا دگرگوني   های حاصل از تجزيه باشد، به عنوان مثال ممكن است فرآورده هايي نیز مي دارای کاستي

ها از ماندگاری و سمیت بیشتری نسبت به ترکیبات اولیه برخوردار باشند. به عالوه، از  زيستي آالينده
                                                
1United States Environmental Protection Agency 
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ن فرآيندها به جوامع میكروبي خاصي که آنجايي که فرآيندهای بیولوژيكي غالباً اختصاصي هستند، لذا اي

 .های موجود در مكان آلوده است، نیاز دارند ها وابسته به وضعیت غذايي خاک و سطوح آالينده موفقیت آن

آمیز آن از  بر است و معضالت متعددی بر سر راه گذار موفقیت پااليي فرآيندی زمان از طرف ديگر، زيست

پااليي جايگزين  یداني وجود دارد. به هر حال، نظر به اينكه زيستی م ی آزمايشگاهي به مرحله مرحله

به سرعت رو به گسترش   مینهباشد، لذا تحقیقات در اين ز های پااليشي مرسوم مي مناسبي برای فناوری

  (.Sagher Khan et al., 2009) است

های به تجزيه آاليندههای خاک در زيست پااليي گیاهي همكاری میان ريشه گیاهان و میكروارگانیسم

-کند. حذف ترکیبات نفتي از خاک در زيست پااليي گیاهي، غالبا به میكروارگانیسمآلي پايدار کمک مي

 ,.Luepromchai et alشود )کنند نسبت داده ميهايي که در ريزوسفر، تحت تاثیر ريشه گیاه زندگي مي

زدايي برند و گیاهان نیز از سیمتود ميها در ريزوسفر از ترشحات ريشه س(. میكروارگانیسم2007

 ,.Escalante et alگردند )مند ميوه، توسط جمعیت میكروبي بهرهبالق سمي متابولیكي از ترکیبات

2005.) 

های پااليش خاک آن است که نیروی محرکه يكي از مزايای زيست پااليي گیاهي نسبت به ساير روش

گردد که موجب کاهش چشمگیر هزينه پااليش تامین ميزيست پااليي گیاهي توسط انرژی خورشید 

تواند به رشد گیاه و از آن طريق به حذف شود. افزودن مواد مغذی به خاک توسط کود دهي ميخاک مي

 (.Luepromchai et al.,, 2007آلودگي کمک کند )

های و حفاری چاهاليشگاه ها در کشور ايران در بسیاری از مناطق، ايجاد صنايع پتروشیمي، احداث پا

عواملي نظیر  شود.های اطراف اين مناطق مي، باعث افزايش مشكالت آلودگي خاکاستخراج نفت و گاز

ها، نشت ها و نیروگاهعتي، پخش آالينده توسط پااليشگاهها و ضايعات مراکز صندفع نامناسب فاضالب

ها و غیره به اين کشتصادفات تانكرها و نفتهای سوختگیری، ز مخازن نفتي زيرزمیني و ايستگاهآالينده ا

 (.5390زنند )بشارتي، مشكل دامن مي
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 پاالییگیاه-9-4

باشد های آلوده به ترکیبات مختلف مياستفاده از گیاهان مقاوم برای پااليش خاک اوریپااليي فنگیاه

(. Fiorenza et al., 2000ی میكروبي توجه خاصي را به خود معطوف داشته است )در کنار تجزيه که

های آلي، پااليي فناوری جديدی است که درآن از گیاهان مقاوم، برای حذف يا کاهش سمیت آاليندهگیاه

 ,.Palford et alشود )ها استفاده ميکشمواد نفتي و علف معدني و ترکیبات خطرناک مثل فلزات سنگین،

ها در انباشت عناصر و حذف ترکیبات ی آنالعادهيي فوقامروزه استفاده از گیاهان بر اساس توانا (.2007

 ,.Gerhardt et alکاربرد فراوان دارد ) های متنوع،ها به مولكولمضر از محیط و متابولیزه کردن آن

دانكن و  در اين زمینهباشند. پااليي ميهای آلي اهداف اصلي گیاه(. فلزات سنگین و آلودگي2009

های نفتي به دنبال کربن( نقش گیاهان را در پااليش آلودگي هیدروDuncan et al., 2000همكاران )

مستقیم از طريق تغییر زني کتان مطرح نمودند. گیاهان به طور غیربررسي تاثیر سوخت ديزلي بر جوانه

بات ی ترکیکردن اکسیژن جهت تجزيه دادن شرايط فیزيكي و شیمیايي خاک، افزايش تهويه و فراهم

(. همچنین گیاهان با انباشت ترکیبات فوق Shirdam et al., 2008نفتي در کاهش آلودگي نفتي موثرند )

 ,.Singh et alکنند )آلي پاکسازی مي هایآاليندهبه طور مستقیم نیز خاک را از  ی خود،تودهدر زيست

آلودگي منابع زمین در مقیاس گیاه پااليي يک رويكرد جامع است که مي تواند برای زدودن  (.2003

 (.Pandey et al., 2016بزرگ استفاده شود )

یبي از هايي که ترکبرای يک سری از روشاست که اصطالح جامع  پااليي به عنوان يکگیاه

از  (.Cunningham and Ow, 1996) آمیزدمي و فیزيولوژی گیاهي را درهم ميمیكروبیولوژی خاک، شی

جلوگیری از نشت آالينده و تبديل آن به  ،زيستتوان به سازگاری با محیطپااليي ميديگر مزايای گیاه

های آلوده به عنوان يک برای پااليش خاک پااليي، استفاده از گیاهاناشكال کمتر مضر اشاره نمود. گیاه

 باشدميمطرح  PAHsهای آلي مقاوم مانند های آلوده به آاليندهروش موثر و مفید برای پااليش خاک

(Chen et al., 2003; Huang et al., 2004; Phillips et al., 2009).  ای از خالصه 5-0در جدول

در طول چند دهه ی گذشته  (.Paz-Ferreiro et al., 2014پااليي ذکر گرديده است )های گیاهتكنیک
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زيست پااليي هیدرو کربن های تعداد زيادی از گونه های گیاهي از جمله يونجه و چمن توانايي بااليي در 

 Liu et al., 2004; Paraish et al., 2004; Balcom and) آروماتیک چند حلقه ای نشان داده اند

Crowley, 2009.) 

 

  پاالييهای گیاهای از تكنیکخالصه -5-0جدول 

 توضیح تكنیک

Phytoextractionهاگیاه مانند شاخههای هوايي ها در اندامتجمع آالينده 

Phytofiltrationگیاهان توسط آلوده آب از هاآالينده جداسازی 

Phytostabilisation
محدودکردن تحرک و دسترسي زيستي مواد آالينده به 

 وسیله جلوگیری از جابجايي و ثابت ماندن

Phytovolatilisation ها به فرم فرار پس از آزادی آنها به جوتبديل آالينده 

Phytodegradation 
های موجود در های آلي توسط آنزيم xenobioticsتجزيه 

 های گیاهبافت

Rhizodegradation 
آلي در ريزوسفر توسط   xenobioticsتخريب

 میكروارگانیسم ريزوسفر

Phytodesalination هاتوسط هالوفیتهای شور حذف نمک اضافي از خاک 

 

 

انجام ی زير گونه 50های آلوده توسط پااليي فنانترن و پايرن در خاککه بر روی گیاه تحقیق يک در

 :شد

amaranth (Amaranthus tricolor Linn.), chinese cabbage (Brassica parachinensis Bailey.), 

radish (Raphnus sativus L.), water spinach ( Lpomoea aquatica Forsk), green soybean 

(glycine max Merr.), kidney bean (phaseolus vulgaris L.), pakchoi (Brassica chinensis L.), 

broccoli (Brassica oleracea L.), sinage (Spinacea oleracea L.), capsicum (Capsicum 

annuum L.), eggplant (solanium melongena L.), ryegrass (Lolium multiflorum Lam). 

درصد  3/00 -8/33درصد فنانترن و  0/88-93حدود  طور میانگینبه روز 11نشان داده شد که پس از  

خاک استفاده شده در اين آزمايش  .گیاه از بین رفته است گونه 50اين  توسط ،های آلودهپايرن در خاک
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تر گذرانده شد. ممیلي 0آوری، هوا خشک شده و از الک با مش کشور چین جمعHangzhou ی از منطقه

(Yan-zheng and Li-zhong, 2005.)  

حضور گیاهاني مانند های نفتي، مشخص شد که پااليي آاليندهدر يک آزمايش، جهت بررسي گیاه    

نظیر فنانترن و  ،ای، بخصوص سه حلقهایهای آروماتیک چند حلقهآالينده بیشتر ، سبب حذفيونجه

 (. Erik et al., 2004)شود درصد مي 80آنتراسن تا حدود 

بر زيست پااليي هیدروکربن  Rhizobiom melilotiدر آزمايشي محققان چیني تاثیر يونجه و باکتری

ها و ضايعات را مورد بررسي قرار دادند. انتشار بدون کنترل گاز (PAHs)ای های آروماتیک چند حلقه

نوع  50شده بود. در اين تحقیق غلظت ها سال باعث اين آلودگي 35ها به مدت صنعتي از کارخانه

از جمله فنانترن، آنتراسن، نفتالین، فلورانتن، پايرن و غیره تعیین شد که مجموعا در  PAHsی آالينده

دست آمده نشان داد، نتايج بهروز  95پس از دست آمد. میكروگرم در کیلوگرم خاک به 55501حدود

درصد و در  1/15يونجه و تلقیح شده با باکتری حدود  کاهش يافته در خاک حاوی گیاه غلظت آالينده

 (.Teng et al., 2010. )بود درصد 33باکتری حدود  خاک فقط حاوی گیاه يونجه بدون تلقیح

 بیوچار-9-1

تنها از نظر اقتصادی و  های ضايعات گیاهي و جانوری نهتودهتولید بیوچار از طريق پیرولیز زيست

هوايي مقرون به صرفه است. وهای پاک و کاهش تغییرات آبمحیطي، بلكه از نظر تولید انرژی زيست

بیوچار به دلیل پايداری باال در خاک و از طريق به دام انداختن و حفظ کربن و ممانعت از ترکیب آن با 

هوايي وکاهش تغییرات آبکربن به جو، در اکسیدی هوا مانند دیهای آاليندهاکسیژن و تولید و انتشار گاز

تواند پتانسیل اين ای ميدر اصل، بیوچار بدست آمده از هر ماده (.Singh et al., 2003کند )نقش ايفا مي

مورد استفاده پااليي تواند در ترکیب با گیاهرا داشته باشد که عملكرد گیاه را افزايش دهد و بنابراين مي

ها به دلیل اثرات منفي آن بر روی بیوچار حاصل از لجن فاضالبباوجود اين استفاده از  .قرار بگیرد

 (.Jeffery, et al., 2011شود )عملكرد محصول توصیه نمي
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توانند به آيد. مواد زيادی ميکه از پیرولیز مواد آلي بدست مي بیوچار محصولي متخلخل و کربنه است

، مواد گیاهي و کودها. هااز جمله لجن فاضالب ،دخام در تولید بیوچار مورد استفاده قرار بگیرنعنوان مواد

های قديم رايج بوده است، ايده استفاده از ساير مواد خام ه از بیوچار حاصل از چوب در زماناگرچه استفاد

بااليي دارند که پتانسیل  باشد. بیوچارها قدرت تبادل کاتیوني، جديد و ناشناخته ميبرای تولید بیوچار

 Lehmann et) ر روی خصوصیات خاک از جمله افزايش فعالیت بیولوژيكي خاک دارندو مفیدی ب فراوان

al., 2011; Paz-Ferreiro et al., 2014). ای از منابع کشاورزی و در نتیجه هش انتشار گازهای گلخانهکا

al., Gil et -Carrasco) باشدباالی اشكال مقاوم کربن مي به دلیل محتوای ،افزايش تجمع کربن خاک

اه با همر (Ferreiro et al., 2014-Paz) افزودن بیوچار به خاک موجب تغییرات در کیفیت خاک (.2012

 (.Jeffery, et al., 2011; Liu et al., 2013) شودافزايش محصوالت کشاورزی مي

های لودگيهای آلي از جمله آاز بیوچار در حذف و کاهش آلودگي های اخیر استفادههمچنین در سال

 المللي مبتكر بیوچاربین موسسه (. Ahmad et al., 2013) نفتي مورد توجه محققین قرار گرفته است

(IBI)  نمود که در آن بیوچار به عنوان   سازیبیوچار را به اين صورت استانداردتعريف   0550در سال

محدود از نظر اکسیژن توده در يک محیط ترموشیمیايي زيستيک ماده جامد به دست آمده از تغییرات 

آب  گهداریباعث افزايش ظرفیت نداشتن ساختمان متخلخل خود بیوچار به دلیل  تعريف شده است.

 CEC( ،)Paz-Ferreiro) همچنین با افزايش ظرفیت تبادل کاتیوني (.Glaser et al., 2002) شودميخاک 

et al., 2014)،  تاثیر برpH  وEC خاک (Zweiten et al., 2010 ،)افزايش جمعیت و فعالیت میكروبي 

(Lehmann et al., 2011) بیوچار از طريق پیرولیز شود. پااليي توسط گیاهان ميموجب بهبود توان گیاه

آيد. های محدود از نظر اکسیژن به دست ميهای حاصل از بقايای گیاهان و جانوران در محیطتودهزيست

دهند عبارتند از: دمای پیرولیز، زمان ر را تحت تاثیر قرار ميهای بیوچاهايي که ويژگيترين فاکتورمهم

شود. توانايي بیوچار در مديريت ای که بیوچار از ان حاصل ميتودهو مواد اولیه يا همان زيست ماندگاری

ی منافذ و ظرفیت تبادل يوني آن بستگي دارد. معموال بیوچارهای ها، به سطح ويژه، توزيع اندازهآالينده

تر و آبگريز بودن، ی باال، ساختمان متخلخلید شده در دماهای پیرولیز باال به دلیل داشتن سطح ويژهتول
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تر، که بیوچارهای حاصله از دماهای پیرولیز پايینحاليهای آلي نقش موثرتری دارند، دردر جذب آالينده

های عاملي دارای اکسیژن، با گروههای معدني از طريق تشكیل پیوند بیشتر برای حذف و يا کنترل آالينده

 (. Ahmad et al., 2013)جذب الكترواستاتیكي و تشكیل رسوب، کاربرد دارند 

 وچاریجذب و حذف فنانترن توسط ب یبر رو يشيآزما ي( طRhodes et al., 2010و همكاران ) رودس

غلظت فنانترن موجود در درصد کربن فعال، نشان دادند که  1و  5 ،5/5با  ييوچارهایاز خاک، توسط ب

در تحقیقي  .ابدييدرصد کاهش م 99از  شیدرصدکربن فعال شده، ب 5/5 وچاریخاک اصالح شده با ب

 355درجه و 315های که در دما Pinus radiataی تودهديگر، تاثیر دو نوع بیوچار حاصل از زيست

نوع خاک با درصد  3ش بر روی ی سلسیوس به دست آمده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. آزمايدرجه

های اصالح شده روز، ظرفیت جذب آالينده در خاک 08متفاوت انجام گرديد. همچنین پس از  آليکربن 

-دست آمده، میزان تاثیر بیوچار بر زيستتوجهي کاهش يافت. با توجه به نتايج بهطور قابلبا بیوچار به

تولید بیوچار، میزان کربن مادری خاک و زمان تماس بین ها به شرايط پااليي فنانترن و ساير آالينده

 (.Zhang et al., 2012بیوچار و خاک بستگي دارد )

توان  ،پاالييبا گیاهان مورد استفاده در گیاه تواند همراهبیوچار مي ،با توجه به تحقیقات انجام شده

-ينكه کشور ما يكي از عمدهدهد و با توجه به ا را تا حدود زيادی بهبود و افزايشهای آلوده پااليش خاک

های ناشي از آن رود قاعدتا آلودگيیا به شمار ميکنندگان نفت و مواد حاصل از آن در دنترين تولید

 ها انجام شود.روی پااليش و حذف اين آلودگي و الزم است تا مطالعات و تحقیقات باشدميبیشتر مطرح 

تواند يكي از راهكارهای ی کربني ميپااليي توسط اين مادهن افزايش گیاهمطالعه بر روی بیوچار و توا

  مناسب و کم هزينه باشد.

 ترکیب بیوچار و گیاه پاالیی -9-0

های اخیر استفاده از بیوچار به عنوان اصالح کننده خاک موضوعي است که توجهات را به خود در سال

شود. عنوان افزاينده رشد گیاه ياد مي عمومي از بیوچار به در نگاه (.Tang et al., 2013جلب کرده است )

وری ي وجود دارد. اين افزايش در بهرههای گیاهپتانسیل افزايش محصوالت پااليندهين رو در بیوچار ا از
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 ,Jeffery) گیری شده استدرصد اندازه55طور کلي در حدود  گیاهان و نباتات بسیار ناهمگن است و به

et al., 2011; Liu et al., 2013.)  

به افزايش جذب آب و مواد مغذی، بهبود خصوصیات زايش بیوچار معموال بهبود در عملكرد گیاه پس از اف

نسبت  خاک pHبیولوژيكي و قدرت تبادل کاتیوني، تاثیرات بر روی چرخه مواد مغذی، برگشت و بهبود 

 هم افزاييو پتانسیل اين را دارند که به صورت . بسیاری از اين تاثیرات به هم مرتبط بوده شودداده مي

 (.Jeffery, et al., 2011; Liu et al., 2013) عمل کنند

زنده  موجودات شامل تواند ترکیب جمعیت میكروبي خاک،انطور که قبال گفته شد بیوچار ميهم

ظت کند. يک مكانیسم محاف هاگیاهان را در مقابل پاتوژنداده و افزايش  ها رابیوتیکآنتي تولید کننده

پروپونیک،  -فنوکسیتانول، بنزوئیک اسیدۀ، هیدروکسي -0تواند شامل ترکیباتي در بیوچار مانند ديگر مي

که برخي از عوامل بیماريزا موجود در جامع میكروبي را سرکوب  ،بوتیريک اسیدها و اتیلن گاليكول باشد

نمای کلي از اثرات گیاه پااليي و  5-0در شكل  (.Graber et al., 2010; Ellad et al., 2011) ندنکمي

 بیوچار نشان داده شده است.

 

 

 و بیوچارترکیب گیاه پااليي  ازيک نمای کلي از اثرات مثبت بالقوه به دست آمده  -5-0شكل 

(Paz-Ferreiro et al., 2014). 
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 ایهای آروماتیک چند حلقههیدروکربن-9-7

که حاوی کربن و هستند ای ای ترکیبات آلي شیمیايي پیچیدهحلقههای آروماتیک چند هیدروکربن

اين  (.Ravindra et al., 2008) دارندی بنزن در ساختار خود حداقل دو حلقه باشند وهیدروژن مي

 باشند که از سوختن ناقص مواد آلي، آتشمهم و فراوان مي محیطيزيستهای ها يكي از آاليندهآالينده

های انساني مانند صنايع نفتي، چنین در اثر فعالیتفشاني و همهای آتشفوران گدازه ها وسوزی جنگل

 Afroz et) آيندمي به وجودنفت و چوب  ،انرژی از ذغالها و ضايعات، تولید زباله حمل و نقل، سوزاندن

al., 2003; Fang et al., 2010.) از هیدروکربننقلیه حاوی بسیاری  های خروجي از اگزوز وسايلآالينده-

سازمان حفاظت از محیط زيست  (. Park et al., 2011باشند )زا ميای سرطانهای آروماتیک چند حلقه

ترين آنها معرفي کرده ای را به عنوان اصليزده هیدروکربن آروماتیک چند حلقه( شانUSEPA) 5آمريكا

اين  .اندانساني در اولويت قرار گرفتهزای های اصلي سرطانه برخي از آنها به عنوان آاليندهاست ک

جه بسیاری را به خود های اخیر توزايي خود در سالها به خاطر خصوصیات جهش يا سرطانآالينده

( آنتراسن a,h( آنتراسن، فنانترن و دی بنزو)aبنزو)(، BaPپايرن ) (a)به طور خاص بنزو ،اندمعطوف داشته

سازمان  ؛Lerda, 2010) اندبندی شدهدر انسان و حیوانات طبقه يزايترين عوامل سرطانمحتمل به عنوان

ای با ساختار يک هیدروکربن آروماتیک چند حلقه فنانترن (.0553، 0المللي تحقیق بر روی سرطانبین

 دلباشد و به طور گسترده به عنوان يک آالينده آلي می بنزن ميولكولي و مجزای خمیده با سه حلقهم

شود. اين آالينده به شدت آبگريز بوده و حاللیت بسیار پايیني در آب دارد در مطالعات مختلف استفاده مي

(Soares et al., 2013.) حلقههای آروماتیک چند یشترين غلظت را در بین هیدروکربنفنانترن معموال ب-

ساختار  0-0در شكل  (.Subramaniam et al., 2004; Li et al., 2008) داراسترا  های آلودهای در خاک

 فنانترن آمده است.

                                                
1United States Invironmental Protection Agency 
2International Agency for Research on Cancer 
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 : ساختار حلقوی فنانترن0-0شكل

 

 های نفتیپاالیی آالیندهگیاهان مورد استفاده برای گیاه-9-0

های خاک و توانايي گیاه ويژگي پااليي بر اساس؛ نوع کاربرد، نوع آالينده،انتخاب نوع گیاه برای زيست

توان به؛ رشد سريع، های گیاه مورد استفاده ميگردد. از جمله ويژگيتعیین ميی خاص در تحمل آالينده

مقاومت گونه های گیاهي  .(Ghavidel, 2013) کشت و نگهداری آسان و با دوام بودن آن اشاره کرد

های نفتي خاص گونه است و حساسیت به اين نوع آلودگي حتي مختلف در مقابل آلودگي به هیدروکربن

 ,Adam and Duncanتواند متفاوت باشد )اعضای نزديک به هم در يک خانواده گیاهي ميدر میان 

2002.) 

 پاالییکاربرد گیاه چمن در گیاه-9-3

توانايي  پااليي ترکیبات آلي است.( از گیاهان توانمند در گیاهLolium Perenneگیاه چمن چند ساله )

به خوبي به اثبات رسیده است. اين گیاه به دلیل   PAHپااليي ترکیباتاين گیاه به خصوص در مورد گیاه

ها دارد. از ديگر توان بااليي در پااليش آاليندهبا خاک  ی افشان و سطح تماس زياد ريشهداشتن ريشه

توان به، تبخیر و تعرق زياد و زمان رشد کوتاه آن اشاره کرد که هر دو مورد در های اين گیاه ميويژگي

چمن چند ساله به طول يک الي دو فوت رشد  د.نباشپااليي دارای اهمیت ميای گیاهانتخاب گیاهان بر

-تری دارند. حاوی تعداد زيادی برگکند و طول عمر متوسطي دارد. برخي از انواع چمن عمر طوالنيمي

اه های روشن، براق و صاف است. اين گیی گیاه است. سطح زيرين برگهای بلند و باريک در نزديكي پايه
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 يآب و هواي در شرايط و های غني و تیرهسازگاری دارد ولي در خاک هاخاک ازای با طیف گسترده

 (.0550کند )سازمان کشاورزی آمريكا، معتدل بهتر رشد مي

خاک فراهم  ريزموجوداتهای يای را برای تشكیل کلنهای فیبری سطح گستردهعالوه بر اين، ريشه

 ,.White et alد )ندهی ريشه و آالينده را ميی میكروبي ناحیهتری بین جامعهبیش تعامل کند و اجازهمي

اغلب برای پااليش  ولیوم پرنهی فیبری مانند لهايي با سیستم ريشهای(. به طور خاص، تكه لپه2006

لولیوم خصوصا که  (.Corgie et al., 2004گیرند )ها مورد استفاده قرار ميهای آلوده به هیدروکربنخاک

-ريزوسفری بهبود ميهای ای را به دلیل افزايش میكروارگانیسمحلقه 0و  1های حذف هیدروکربن پرنه

های اکسیداسیون کننده زدايي نیز به حضور آنزيمعالوه بر اين اثر سمیت (.Binet et al., 2000بخشد )

چمن  ای مانندعلوفه گیاهاند. در شونای فراوانند نسبت داده ميمانند پرواکسیداز که در گیاهان علوفه

ها را از دسترسي بیولوژيكي های پلیمرازاسیون آاليندهفرآيند های دخالت کننده درمیكروارگانیسم

 (.Harvey et al., 2002کنند )موجودات زنده خارج مي

وانه چمن به منظور آزمايش قدرت ج -کلزا -ای، يونجهدر يک آزمايشي که سه گونه از گیاهان علوفه

ای در دو غلظت مختلف در های آروماتیک چند حلقههای آلوده به هیدروکربنزني و رشد آنها در خاک

مشاهده شد که آالينده حتي در غلظت باالی خود نتوانست مانع  ،های شاهد انجام گرفتمقايسه با نمونه

درصد  80و  95، 91از جوانه زني و رشد اين گیاهان شود. درصد جوانه زني يونجه، کلزا و چمن به ترتیب 

قرار ها های اين سه گیاه نیز تحت تاثیر آالينده در هیچكدام از غلظتها و طول ريشهبود همچنین شاخه

ی گیاهي مورد استفاده در اين آزمايش مقاومت خود را در برابر ها سه گونهاساس اين يافته نگرفت. بر

های آروماتیک ها در گیاه پااليي هیدروکربننشان دادند و مناسب بودن اين گونه يهای هیدروکربنآالينده

 (.Ghanem et al., 2010اثبات رسید ) به ایچند حلقه

 پاالییدر گیاهکاربرد گیاه یونجه  -9-56

های اين ی بقوالت است. گلی متعلق به خانواده( يک گیاه چند ساله.Medicago Sativa Lيونجه )

های گردند. غالفهای آويزان ظاهر ميهای متفاوتي از بنفش تا زرد دارند و به شكل خوشهگیاه رنگ
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ی ر غالف شامل چندين دانهشود. هيونجه به صورت داسي شكل و در هم پیچیده )مارپیچي( ديده مي

ای به طور عمودی بوده و از يک تاج چوبي به های گیاهان يونجهباشد. ساقهکوچک کلیوی شكل مي

سیستم  .دهدها رخ ميهای موجود در اين تاجد که رشد ثانويه از جوانهنکنارتفاع حدود يک متر رشد مي

ها به صورت متناوب بر ری خاک نفوذ کند. برگمت 1الي  1ای گسترده دارد که ممكن است تا عمق ريشه

 (.0550د )سازمان کشاورزی آمريكا، نروی ساقه قرار دارند و معموال تريفولوئید يا سه برگي هست

هايي با سطح آب کند. زمینهای ترد و شكننده با زهكشي خوب و عمیق بهتر رشد مييونجه در خاک

باشد و يونجه مي 8/0 -1/3مناسب برای رشد يونجه بین  pHاند. زيرزمیني باال برای رشد يونجه نامناسب

گردد که عمدتا ای در اکثر نقاط جهان کشت ميهای اسیدی حساسیت دارد. يونجه به طور گستردهpHبه 

 (.0550شود )سازمان کشاورزی آمريكا، ها استفاده ميبه عنوان علوفه برای دام

های آلي و معدني مقاومت و توانايي جذب بااليي از ل آاليندهطبق مطالعات انجام شده يونجه در مقاب

آل برای اصالح يونجه يک منبع طبیعي ايده(. بنابراين Carrasco-Gil et al., 2012خود نشان داده است )

پااليي به منظور اين حال گیاه يونجه مورد  استفاده در گیاه (. باSu et al., 2004های آلوده است )خاک

 ,.Carrasco-Gil et alها بايد از بین برود )ی غذايي انسان و دامها به زنجیرهاز ورود آالينده جلوگیری

2012.) 

 باشد:پااليي ميبه شرح ذيل برای گیاه توجه های قابليونجه دارای تعدادی از ويژگي

 يک گیاه چند ساله با نرخ رشد سريع -5

 (Coburn et al., 1912خاک )ی فراواني در باال و زير سطح تولید زيست توده -0

 ای گسترده و توسعه يافته با توانايي نفوذ در عمق زياديک سیستم ريشه -3

 Kirkيزوسفری )های ری میكرواورگانیسمظور توسعهی ريشه به منيک محیط گسترده در ناحیه -1

et al., 2005) 

ن در ناحیه ريشه که ی نیتروژيزوبیوم تثبیت کنندههای ری همزيستي با باکتریايجاد يک رابطه -1

 (.Truchet et al., 1991باال رشد کند ) C/Nهايي با نسبت دهد در خاکبه يونجه اجازه مي
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تر به سمت خود بكشد که های زيرزمیني پايینتواند آب را از سطح آبمي phreatophytی گونه -0

 مفید باشد. های زيرزمیني از طريق کنترل هیدرولیکتواند برای پااليش آباين ويژگي مي

 .ای از شرايط آب و هوايي را نیز دارديونجه انطباق و سازش زيادی با طیف گسترده -3

که  پااليي استفاده شده است.گیاههای ای در فرايندی اخیر از يونجه به طور گستردهطي چندين دهه

 گردد:در ذيل به چند مورد از آن اشاره مي

 Peralta-Videa et al., 2002 and) ل، مس و رویفلزات سنگین مانند کادمیوم، کروم، نیك -5

2004; Bonfranceschi et al., 2009.) 

 (.Wiltse et al., 1998; Krik et al., 2002) های نفتيهیدروکربن -0

 (.Fan et al., 2008; Li and Yang, 2013) ایهای آروماتیک چند حلقههیدروکربن -3
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