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Abstract
Background and purpose: There are several methods for removing oil contaminations from the
polluted environments. Bioremediation could be considered as one of the best and most practical methods
in the removal of oil contaminations. The aim of this research was to determine the bioremediation
efficiency for soils contaminated with diesel by the biological stimulation of bioreactors containing
vermicompost and activated sludge.
Materials and methods: In an experimental study, the soil samples were collected from an area
which was free of any oil pollution and 5 reactors containing one kilogram of soil were contaminated with
diesel at the mass concentration of 1%. Two reactors were mixed with vermicompost at 15% and 20%
mass concentrations and two reactors were mixed with activated sludge at 5% and 10% mass
concentrations. Additionally, one control reactor was used to control the process. The pH of the reactors
was between 7.5 and 8 and the C:N:P ratio was 100:5:1. The amount of TPH was measured at seven
retention times within three months with two repetitions. The total removal of petroleum hydrocarbons
(TPHs) was evaluated by GC-FID device.
Results: The highest removal efficiency of TPH (40.24%) was observed in bioreactors
containing vermicompost at a 20% mass concentration. In this reactor, the highest percentage of removal
was observed in lighter hydrocarbons (50.49%). In reactors containing activated sludge, the average
percentage of TPH removal was 32% which was observed in the reactor containing the 10%
concentration of sludge. In this reactor, the highest percentage of removal (44.86%) was also observed in
lighter hydrocarbons.
Conclusion: Vermicompost and activated sludge can be used in the bioremediation of soils
contaminated with diesel. In current study, the performance of vermicompost was found to be more
efficient. Also, the results showed that by increasing the concentration of biological modifiers, the
removal rate would increase.
Keywords: Bio–remediation, contaminated soil, petroleum hydrocarbons, vermicompost, sewage
sludge
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چكیده
سابقه و هدف :روشهای زیادی برای بر طرف کردن آلودگیهای نفتی از محیطهای آلوده وجود دارد .زیست پااایی
را میتوان به عنوان یکی از بهترین و عملیترین روشهای رفع آلودگیهای نفتی بیان کرد .این مطالعه با هدف تعیاین کاارایی
زیست پاایی خاکهای آلوده به گازوئیل به روش تحریک پذیری زیستی در بیوراکتورهای حاوی ورمای کمپوسات و لنان
فعال ،اننام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعهی تنربی ،نمونه خااک ماورد آزماایش ،از منطقاهای عااری از هار گوناه آلاودگی نفتای
جمعآوری گردید ،و  5راکتور حاوی یک کیلوگرم خاک ،با گازوئیل در غلظت  1درصد وزنی آلوده شد 2 .راکتور با ورمی
کمپوست ،در دو غلظت  15و  22درصد وزنی و  2راکتور با لنن فعال ،در دو غلظت  5و  12درصد وزنای مخلاو گردیاد و
یک راکتور شاهد جهت کنترل فرایند تهیه شد pH .راکتورهای راهاندازی شده در محادوده  7/5تاا  8و میازان C:N:Pبرابار باا
 1220501تنظیم گردید .میزان  TPHطی  3ماه با  2مرتبه تکرار در هفت زماان ماناد انادازهگیاری شاد و ارزیاابی میازان حاذف
هیدروکربنهای نفتی کل( ،) TPHsتوسط دستگاه  GC-FIDصورت گرفت.
یافتهها :بیشترین راندمان حذف  ،TPHدر بیوراکتور حاوی ورمی کمپوست باا غلظات  22درصاد وزنای ،باا میاانگین
 02/33درصد مشاهده شد .در این راکتور بااترین درصد حاذف باه هیادروکربنهاای سابک تار باا میازان  52/04درصاد
اختصاص داشته است و در راکتورهای حاوی لنن فعال میانگین درصد حذف  32 ،TPHدرصد به راکتور حااوی لنان باا
غلظت  12درصد وزنی اختصاص داشت .در این راکتور نیز بیشترین درصد حذف به هیدروکربنهای سابکتار باا میازان
 00/83درصد مربو بوده است.
استنتاج :با توجه به نتایج این مطالعه جهت زیست پاایی خاکهای آلوده به گازوئیل مایتاوان از ورمای کمپوسات و لنان
فعال استفاده نمود .در این مطالعه عملکرد ورمی کمپوست از جایگاه مناسبتری برخوردار است و با افزایش میزان غلظات اصا
کنندههای زیستی میزان حذف افزایش خواهد داشت.
واژه های کلیدی :زیست-پاایی ،خاک آلوده ،هیدروکربنهای نفتی ،ورمی کمپوست ،لنن فاض ب

مقدمه

به دلیل توساعه صانعت پتروشایمی و عادم رعایات
الزامات زیست محیطی در دهههای اخیار ،مقاادیر بسایار
زیادی از آایندههای هیادروکربنی وارد محایط زیسات

میشوند .به دلیل نفت خیز بودن کشور ایران ،مواد نفتی
به رغم تدابیر شدید کنترل آلودگی ،در حین حفااری و
اسااتخراد در سااایته اای نفت ای و ی اا بااه هنگااام نقاال و

مولف مسئول :مهدی فرزادکیا -تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت
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زیست پاالیی خاک های آلوده به گازوئیل به روش تحریک زیستی در
بیورآکتور های ورمی کمپوست و لجن فعال

پژوهشی

مهتاب مومنی و همکاران

خشکی و یا دریایی ،به محیط اطراف نشت مایکناد .در

میکروارگانیسمها دارای توانایی های بالقوهای در حذف

مطالعات اخیر بیان شده است کاه ،فعالیاتهاای صانعتی

ترکیبات نفتی میباشند .ترکیباات نفتای باه عناوان منباع

انسان تنها عامل آلودگی محیط زیست با ترکیبات سمی

اناارژی و مااواد اولیااه باارای تک یاار و رشااد ایاان دسااته

و خطرناک ،به وسیله این دسته از آایندهها مایباشاد(3

میکروارگانیسمها ،با تنزیه ترکیبات نفتای آنهاا را باه

.)1،

H2Oو  CO2تبدیل مینمایند و آلودگی خاک را تا حد

از مهاااامتاااارین ایاااان آایناااادههااااا هیاااادروکربنی،

زیاادی تعاادیل مایکننااد( .)13، 17طیاف وسایعی از ایان

هیدروکربنهای حلقو)  ، (PAHsو یا هیادروکربنهاای

دسته از میکروارگانیسمهای تنزیه کنناده آاینادههاای

نفتی کل )  (TPHsبا وزن مولکاولی بااا میباشاد .ایان

هیدروکربنی عموماً در خاکهای آلوده موجود اسات و

گروه از آایندههاا شاامل ترکیبااتی هساتند کاه تنزیاه

در صورت نیاز به افازودن میکروارگانیسام ،هزیناه تهیاه

زیستی آنها به دلیل نفوذپذیری و جذب بسیار قاوی در

عموماً پایین بوده و کمتر از  2درصد کال هزیناه پاروژه

خاک ،اغلب با موفقیت همراه نیستند(.)0، 5

میباشد( .)18با توجه به این که پاایش زیساتی فقاط در

یکای از فراوردههاای نفتای مهام کاه مایتواناد موجاب

محااایطهاااایی مااایتواناااد ماااوور واقاااع شاااود کاااه

آلودگی آب و خاک گردد نفت دیزل یا همان گازوئیل

میکروارگانیسمها بتوانند در آنجا رشد و فعالیت داشاته

است .گازوئیل ،مخلوطی پیچیده از آلکانها و ترکیبات

باشند ،بهتر است پارامترهای محیطی بهینه سازی شود تاا

آروماتیک سنگین میباشد که تنزیه مقادیر ناچیز از آن

میکروارگانیسمها بتوانند رشد و تنزیه سریعتری داشاته

در خاک سالیان سال زماان خواهاد بارد( .)3تنماع ایان

باشااند( .)14، 21مایتااوان از روشهااای زیسااتی بااه علاات

ترکیبات شایمیایی در محایط زیسات ،تهدیادی اساسای

حداقل تولیاد محصاوات جاانبی خطرنااک ،باه عناوان

برای س مت انساان ،ساایر موجاودات و اکوسیساتمهای

یکی از روشهاای دوسات دار محایط زیسات ناام بارد.

زنده است( .)7رفع آلودگیهای نفتای ماذکور ،باه طاور

برای افزایش کارایی فرایند زیسات-پااایی ،روشهاای

کلی با روشهای مختلف از جمله فرایندهای فیزیکای و

مختلفی وجاود دارد کاه یکای از ایان روشهاا افازودن

شایمیایی تااا حاادود زیاادی قاباال اننااام اساات( .)8، 4امااا

اص

کنندههای زیستی ارزان قیمات مانناد کمپوسات،

متاسفانه ،این فرایندها بسیار پر هزینه و پیچیده باوده ،باه

لنن فاض ب و  ...میباشد( .)22، 20کمپوست باه عناوان

گونهای کاه در بایشتار ماوارد جهات بارآورده کاردن

محرک زیستی ،به علت غنی بودن از انواع ارگانیسمهاا،

قاااوانین و اساااتانداردهای کناااونی و آیناااده مناساااب

منبع تغذیهای مناسابی بارای افازایش سارعت و کاارایی

نم ایباشااند( .)3، 12، 11باار خ ا ف روش هااای شاایمیایی

زیسات-پااایی ترکیباات مختلفای هامچاون  PAHsو

حذف آاینده ها ،استفاده از میکروارگانیسمها و گیاهان

کنندههاای

TPHsمحسوب میگردد( .)12، 10، 25اص

(روش زیستی) یک راهکار کام هزیناه ،سااده و پااک،

زیستی ارزان قیمت نیز محدودیتهای خاص مربو باه

برای حذف و یا کاهش آلودگیهای نفتی و مقااوم مای

خااود را دارنااد .بسایاری از ترکیبااات آلای شااامل آفاات

باشد( .)12- 10زیست پاایی برای چندین دهاه در زمیناه

کشهای مختلاف و  PAHsوارد خااک شاده و ممکان

مهندسی فاض ب استفاده شده است ولی کااربرد آن در

است در خاک باند و محدود شوند .بنابراین ،پیدا کردن

مورد خاکها و آب های زیرزمینی نسبتا جدیاد باوده و

یک روش مناسب بارای بررسای فراهمای زیساتی اناواع

هنااوز در دوران پیشاارفت خااود ماایباشااد( .)15از نظاار

آایناادههااا در خاااک قباال از انتخاااب یاک تکنولااوژی

اقتصادی زیست پاایی در مقایسه با ساایر تکنولاوژیهاا

برای کنترل آلودگی خاک مهم است .با این که

919

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

اص

دوره بيست و هفتم ،شماره  ، 951اسفند 9911

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:48 +0330 on Tuesday October 22nd 2019

انتقاااات زمین ای مااواد نفت ای و فااراوردههااایش اعاام از

بسااایار مقااارون باااه صااارفه مااایباشاااد و برخااای از

زیست پاالیي خاک های آلوده به گازوئيل

اص

کنندههای زیستی در فرایند زیست پااایی ماوور

مایباشااند ،ممکاان اساات بااا گذشاات زمااان ،مااواد آل ای

لنن فعال فاض ب در زیست پاایی خاکهای آلوده به
گازوئیل اننام گرفت.

مینرالیزه شوند و با تغییر ، pHمننر به بازگشات آایناده
تحریک زیستی زمانی بیشترین تاویر را دارد که سرعت

در این مطالعهی تنربی ،نموناه خااک از منطقاهای

تنزیه زیستی به طور طبیعی کام باشاد .باه هماین دلیال

عاری از هرگونه آلودگی نفتی تهیاه ،و باا گازوئیال ،باا

میکروارگانیسمهای موجود در محایط باا بهباود شارایط

غلظت  12222میلای گارم در کیلاوگرم آلاوده گردیاد.

محیطی نظیر افزودن ماواد مغاذی یاا هاوادهی تحریاک

جهت بررسی امکان زیسات پااایی خااک ،از  2ساط

شده تا مواد شیمیایی هدف را با سرعت فزایندهای تنزیه

ورمی کمپوست  15و  22درصد وزنای و  2ساط لنان

کنند.

فعال فاضا ب  5و  12درصاد وزنای باه عناوان اصا

زیست پاایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتای

کننده زیستی استفاده شد( .)32، 33در ایان مطالعاه ورمای

توسط محققان بسایاری در دنیاا و ایاران صاورت گرفتاه

کمپوست ماورد اساتفاده از دانشاکده کشااورزی کارد

خاکهای آلوده به ترکیبی از

تهیه گردید و لنن فعال از تصفیه خانه فاض ب دانشگاه

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقاهای باا اساتفاده از

علوم پزشکی ایران که عملکارد آن باه صاورت سیساتم

کود دامی و ورمی کمپوست نشاان داد کاه پاس از 122

لنن فعال با هوادهی گسترده میباشد تهیه شد و از لنن

روز بنزوآپایرن ،آنتراسن و فنانترن به ترتیب  22درصاد،

فعال برگشتی از حوض ته نشاینی وانویاه در ایان مطالعاه

 8/5درصد و کمتر از  3درصد کااهش یافتاه اسات(.)24

اساااتفاده گردیاااد .در جااادول شاااماره  1مشخصاااات

زیساتی خااکهاای

بیولوژیکی ورمی کمپوست و لنن فعال نشان داده شاده

آلوده به گازوئیل توساط فرایندکمپوسات ماواد غاذایی

است .خاکهای آلوده به گازوئیل در ظروف پلی اتیلنی

کاهش  77درصدی زائدات غذایی ظرف مدت  15روز

مکعب مستطیل آماده شد 2 .راکتور با ورمای کمپوسات

را نشان داد( .)32نتایج مطالعه دیگری که بر روی زیست

در دو غلظت  15درصد و  22درصاد وزنای و 2راکتاور

پاایی خاکهای آلوده به گازوئیل توسط کمپوست باه

با لنن فعال در دو غلظت  5درصاد و  12درصاد وزنای

همراه زائدات آلی انناام گرفات نشاان داد کاه سارعت

مخلو گردید و یک راکتور شاهد جهت کنترل فرایند

تنزیه هیدروکربنهای دیزلای در مخلاو کمپوسات و

تهیه شد .برای محاسبه حنم نموناه از روش یاک متغیار

زائدات آلی  0برابر بیشتر از کمپوسات در دماای اتاا

در یااک زمااان ( 1)OFATو جهاات بررساای اخاات ف

است( .)25همچنین محققان در مطالعه روی میزان حذف

میانگینها در راکتورهاای مختلاف از نارم افازار

است .نتایج مطالعه اص

نتینه حاصل از مطالعه روی اص

TPHموجود در کنده حفاری واقع در میدان نفتی اهواز
بااا اسااتفاده از کمپوساات و ورماای کمپوساات ،ورماای
کمپوست را اص

کننده بهتری معرفی کردند(.)31

با توجه به بررسیهاا و مطالعااتی کاه صاورت گرفات و
مطالعات محدود و پراکنده بار روی اوار زیسات پااایی
خاکهای آلاوده در ایاران باه ویاژه اوار زیسات پااایی
توسط ورمی کمپوست و لنن فعال ،این مطالعه بنیاادی-

Excel

 2013استفاده گردید.
جدول شماره  :1مشخصاات بیولاوژیکی ورمای کمپوسات و
لنن فعال مورد استفاده
مشخصات بیولوژیکی ورمی کمپوست

مشخصات بیولوژیکی لنن فعال

ویژگی

مقدار

ویژگی

مقدار

pH

3/38

pH

7/54

نسبت کربن به ازت

03/52

نسبت کربن به ازت

23/33

درصد جامدات خشک

32/58

درصد جامدات خشک

2/45

درصد جامدات فرار

71/11

درصد جامدات فرار

74/18

رطوبت ()%

03

رطوبت ()%

35

کاربردی با هادف بررسای کاارایی ورمای کمپوسات و
one factor at the time
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به حالت قبل و وبات و پایداری آن شود(.)23، 28

مواد و روش ها

پژوهشی

مهتاب مومنی و همکاران

شااد و در ظرفهااای مکعااب مسااتطیلی بااه ابعاااد
5/9×5/14×5/21اسپری گردید(.)15
اسپری کردن مخلو گازوئیال و اساتون باه نموناه
خاک باعث افزایش حنم نمونه تا  2سانتی متر میشاود
که مربو باه هاوادهی مناساب نموناه خااک هماراه باا
اسپری کردن بوده است که این خود باعث تسریع فرایند
پاایش میگردد .با این حال ،باه جهات اخات کامال
خاک با گازوئیل ،محتوای راکتورها باه خاوبی هام زده
شد تا یک مخلو کام یکنواخات حاصال شاود .ایان
عمل به مدت  7روز تا زمان تبخیر کامل استون از خاک
ادامه یافت .به منظور بررسی جداگاناه تااویر هار یاک از
اص کننادههاای زیساتی در تنزیاه زیساتی آایناده،
انااواع مختلااف راکتورهااا طبا جاادول شااماره  2آماااده
گردید.
cm

این مطالعه در مادت  42روز و در شارایط نزدیاک
بااه آب و هااوای طبیع ای اننااام گرفاات و بااا توجااه بااه
طراحیهای اننام گرفته ،تاویر اص

کنندههای زیساتی

قرار گرفت(.)33، 30

روش آلوده سازی خاک
نمونههای خاک پاس از دو باار ساترون کاردن در
دستگاه اتوک و ،با الاک  2 mmماش شاماره 12غرباال
شد و مقدار مشخصای از گازوئیال تاوزین ،و در اساتون
حل گردید .پس از اخت کامال ،مخلاو گازوئیال و
استون به یک کیلوگرم از نمونه خاک اساتریل و غرباال

جدول شاره  :2پارامتر ها و سطو در نظر گرفته شده برای هر راکتور در طراحی آزمایش ها
راکتور شماره ( 1شاهد )

راکتور شماره 2

راکتور شماره 3

راکتور شماره 0

راکتور شماره 5

پارامتر ها

ردیف
1

غلظت گاروئیل (گرم بر کیلو گرم خاک )

12

12

12

12

12

2

لنن فعال (گرم بر کیلو گرم )

-

52

122

-

-

3

ورمی کمپوست (گرم بر کیلو گرم )

-

-

-

122

222

0

نسبت C/N/P

-

122/5/1

122/5/1

122/5/1

122/5/1

5

رطوبت ()%

55

55

55

55

55

3

pH

-

7/8

7/8

7/8

7/8

7

دما ( درجه سلسیوس )

دمای محیط

دمای محیط

دمای محیط

دمای محیط

دمای محیط

3

1

2

شکل شاره  :1راکتور های راه اندازی شده جهت زیست پاایی 01 ،شاهد 02 ،لنن فعال 03 ،ورمی کمپوست.
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مختلف بر روند حذف گازوئیل در خاک مورد بررسای

زیست پاالیي خاک های آلوده به گازوئيل

پس از اننام مراحل آماده سازی ،به هار بیوراکتاور

 252درجه سلسیوس تنظیم گردید .دمای ستون به مادت

مقدار یاک کیلاوگرم خااک آلاوده شاده باا گازوئیال،

 1دقیقه روی  52درجه سلسایوس نگاه داشاته شاد و باه

ورمی کمپوست و لنن فعال با غلظتهای از پیش تعیین

میزان  5درجه سلسیوس بر دقیقه افزایش داده شاد تاا باه

شده اضاافه گردیاد (شاکل شاماره  .)1از راکتاور هاای

 282درجه سلسایوس برساد .میازان توقاف دماا در 282

راهاناادازی شااده جهاات اننااام تساات  TSباارای تنظ ایم

درجه ی سلسیوس نیز  3دقیقه تنظیم گردید .نموناهای از

رطوبت ،نمونه برداری اننام شد و پس از مشخص شدن

کروماتوگرام در شکل شماره  2آمده است.

رطوبت اولیه نمونهها ،به راکتورها مقدار مشخصای آب
مقطر جهت تنظیم رطوبت  55درصد افازوده شاد و ایان
عمل هر  2روز یک بار به جهت وابت نگه داشتن درصد
رطوبت تکرار گردید( .)10، 15نمونههای خااک هار روز
تحت عمل اخت

و زیر و رو شدن قرار گرفتناد و pH

راکتورهای اندازی شاده در محادوده  7/5تاا  8و میازان
 C:N:Pبرابر با  122 0 5 01تنظیم گردید(.)35

شکل شاره  :2کروماتوگرام  TPHsبا دستگاهGC-FID

یافته ها
درصد حذف  TPHدر حالتهای مختلف طراحای
آزمایش

استخراد و اندازه گیریTPHs

مقدار  TPHبااقیماناده پاس از اساتخراد باه روش

در پی استخراد گازوئیل بااقیماناده از نموناههاای

 ،B US-EPA3552در روزهای صافر،32 ،05 ،32 ،15 ،

خاک حااوی  0راکتاور مخلاو شاده باا لنان فعاال و

 ،75و  42بااا  2مرتبااه تکاارار توسااط دسااتگاه GC-FID

ورمی کمپوست ،به همراه یک راکتور شاهد پاس از 42

سننش شد( .)30طب این دساتورالعمل جهات اساتخراد

روز زیست پاایی ،و تزریا آن بااه دساتگاه، GC-FID

 TPHمقدار  2گرم خاک با  2گرم سولفات سدیم بدون

پیک مربو به هرکادام از آلکاانهاای نرماال باا پیاک

آب مخلو کارده تاا رطوبات خااک توساط ساولفات

اسااتاندارد داخل ای مربااو بااه زایلاان بااه جهاات کاااهش

سدیم گرفته شود .ساپس باه ترتیاب مقادار  5میلایلیتار

خطاهای احتمالی ،به دست آمد .در آنالیز آاینده توسط

استون و  5میلایلیتار ان هگازان باه آن اضاافه گردیاد و

دستگاه ، GCگازوئیال باه  15پیاک تقسایم گردیاد کاه

نمونهها به مدت  2دقیقه توسط پراب اولتراسونیک برای

زمان اولاین پیاک  15دقیقاه و آخارین پیاک  01دقیقاه

تسریع در اساتخراد هموژناایز گردیاد .هامچناین بارای

اختصاااص داشااته اساات .جهاات سااهولت مقایسااه میازان

افزایش زمان تماس ،نمونه باه مادت یاک سااعت روی

حاذف در گازوئیال پیاکهااای اسااتخراد شااده را بااه 3

شایکر 222 ،دور در دقیقااه هاام زده شااد و باا در حالاات

گروه سبک ،متوسط و سنگین تقسیمبندی گردیاد و باه

سکون قرار گرفتن نمونهها خاک و ذرات معل ته نشین

دلیل بسیار نزدیک بودن پیکهای هر گروه ،از هر گروه

و فیلتار

یک نماینده به عنوان مرجع انتخاب شاد( .)33، 37درصاد

تفلون  2/22میکرونی صااف گردیاد و جهات آناالیز باه

حذف  TPHدر  5حالت مختلف بررسی گردید و نتایج

دساتگاه کرومااتوگرافی گااازی تزریا شاد( .)10جهاات

به دست آمده در جدول شماره  2گردآوری شد.

شدند .مایع استخراد شده باا اساتفاده از سارن

سننش میزان گازوئیل از دستگاه کروماتوگرافی گاازی

Pمیانگین درصد حذف  TPHدر  5حالت مختلاف

( )GC-FID , CP 9001سااخت کشاور هلناد ،اساتفاده

طراحی نشان داده است کمترین میزان حذف در راکتور

911

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هفتم ،شماره  ، 951اسفند 9911

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:48 +0330 on Tuesday October 22nd 2019

تنظیم شرایط بیوراکتور ها

شد .دماهای دتکتاور و انژکتاور باه ترتیاب روی  272و

پژوهشی

مهتاب مومنی و همکاران

حاصل گردیده است (جدول شماره .)3

شاهد ( )blankبا میانگین 12/52درصد ،و بااترین میزان
حااذف در راکتااور شااماره  5بااا می اانگین 02/33درصااد

غلظت گاروئیل )(g/Kg

لنن فعال )(g/Kg

ورمی کمپوست )(g/Kg

نسبت C/N/P

رطوبت ()%

میزان حذف )TPHs(%

1

راکتور شماره 1

12

-

-

-

55

-

12/52

3

راکتور شماره 2

12

52

-

122/5/1

55

7/8

28/25

4

راکتور شماره 3

12

122

-

122/5/1

55

7/8

31/41

5

راکتور شماره 0

12

122

122/5/1

55

7/8

38/82

6

راکتور شماره 5

12

222

122/5/1

55

7/8

02/33

ردیف

پارامتر ها

-

تغییرات حذف کل هیدروکربنهای نفتی )(TPHs

در راکتور شاهد
بیوراکتور شاهد که با غلظت  12222میلی گارم در
کیلو گرم آاینده ،جهت مشاهده تاویر تبخیر و هاوادهی

میزان حذف کل هیدروکربنهای نفتی با توجاه باه
نتایج به دست آمده در راکتور حاوی  52گارم بار کیلاو
گرم لنن فعال ،به طور میانگین  28/25درصد با انحراف
از معیار  15/34بوده است (نمودار شماره .)2

بر حذف کل هیدروکربنهای نفتی راهانادازی گردیاد،
در نمودار شماره  1نشان داده شده است .در این راکتاور
میانگین راندمان حذف  12/52با انحراف از معیاار 2/01
به دست آمد.

ناوداه شماره  :2میازان حاذف کال هیادروکربن هاای نفتای
( ،)TPHsدر راکتور حاوی  5درصد وزنی لنان فعاال ،مقایساه باین
سبک ترین هیادروکربن ( ،)C10هیادروکربن حاد وساط ( )C17و
سنگین ترین هیدروکربن )C24(.
ناوداه شماره  :1میازان حاذف کال هیادروکربن هاای نفتای
( ،)TPHsدر راکتور شااهد ،مقایساه باین سابک تارین هیادروکربن
( ،)C10هیدروکربن حد وسط ( )C17و سانگین تارین هیادروکربن
)C24(.

میزان حذف هیدروکربنهای کل نفتی ( )TPHsدر
راکتااور حاااوی  12درصااد وزنای لناان فعااال ،بااه طااور
میانگین  31/41درصد با انحاراف از معیاار  10/48باوده
است (نمودار شماره .) 3

درصد حذف  TPHsاز خاک آلوده به گازوئیل در
راکتور حاوی لنن فعال
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جدول شاره  :3میانگین درصد حذف  TPHدر حالت های مختلف طر آزمایشی
pH

زیست پاالیي خاک های آلوده به گازوئيل

حالاات میازان حااذف  TPHsبراباار بااا  02/33درصااد بااا
انحراف از معیار  4/30میباشد.

( ،)TPHsدر راکتور حاوی  12درصد وزنی لنن فعال ،مقایساه باین
سبک ترین هیادروکربن ( ،)C10هیادروکربن حاد وساط ( )C17و
سنگین ترین هیدروکربن )C24(.

ناموداه شماره  :5میازان حااذف کال هیادروکربنهاای نفتای

کاااااربرد ورماااای کمپوساااات در حااااذف کاااال
هی ادروکربنهای نفت ای

)(TPHs

از خاااک آلااوده بااه

( ،)TPHsدر راکتااور حاااوی  22درصااد وزناای ورماایکمپوساات،
مقایسه بین سبک ترین هیدروکربن ( ،)C10هیدروکربن حاد وساط
( )C17و سنگین ترین هیدروکربن )C24(.

گازوئیل
میزان حذف کل هیدروکربنهای نفتای باا حواور
ورم ای کمپوساات بااا می ازان  15درصااد وزن ای بااه طااور
میانگین  38/82درصد با انحراف از معیار  8/55میباشاد
(نمودار شماره .) 0

بررساااای حااااذف ساااابکترین و ساااانگینترین
هیدروکربن در  5راکتور
به منظور جمعبندی بهتر یافتهها ،میزان حاذف کال
هیدروکربنهای نفتی ( ،)TPHsدر گروه سبک (،)C10
در پنج راکتور راهاندازی شده ،بررسی گردیاد (جادول
شماره  .) 2بیشترین درصد حذف به هیادروکربن C10

(در راکتور شماره  ) 5به میزان  52/08درصد اختصااص
داشته است (نمودار شماره .) 3

ناوداه شماره  :4میازان حاذف کال هیادروکربن هاای نفتای
( ،)TPHsدر راکتااور حاااوی ورماایکمپوساات  15درصااد وزناای،
مقایسه بین سبک ترین هیدروکربن ( ،)C10هیدروکربن حاد وساط
( )C17و سنگین ترین هیدروکربن )C24(.
ناوداه شاره  :6مقایسه میازان حاذف کال هیادروکربن هاای

نمودار شماره  5میزان حذف  TPHsبه وسیله ورمی

نفتاای ( ،)TPHsدر گااروه ساابک ( ،)C10در راکتااور هااای شاااهد

کمپوساات  22درصااد وزنای را نشااان مایدهااد .در ایان

(راکتور شماره  ،) 1حاوی لنن فعال  5و  12درصد وزنای (راکتاور
شماره های  2و  ) 3و حاوی ورمی کمپوست  15و  22درصد وزنای
(راکتور شماره های  0و .) 5
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ناوداه شماره  :3میازان حاذف کال هیادروکربن هاای نفتای

پژوهشی

مهتاب مومنی و همکاران

نفتی ( )TPHsدر گروه سانگین ( )C24نشاان داده شاده

گرفااات ،نااار تنزیاااه بیولاااوژیکی گازوئیااال توساااط

است .در این گروه نیز راکتور شماره  5دارای بیشترین

کنسرسیوم میکروبای  2/13گارم گازوئیال باه کیلاوگرم

درصد حذف به میزان  31/88بوده است.

خاک بوده است که این میزان با استفاده از تلقای ماواد
مغذی به خاکهای آلوده به هیادروکربنهاای نفتای باه
 2/78گاارم گازوئیاال بااه کیلااو گاارم خاااک افاازایش
یافت(.)02
تغییرات حذف کل هیدروکربنهای نفتی )(TPHs

در راکتور شاهد
سهم تبخیر و هوادهی در حذف آاینده پس از 42
ناوداه شاره  :7مقایسه میازان حاذف کال هیادروکربن هاای
نفت ای ( ،)TPHsدر گااروه ساانگین ( ،)C24در راکتااور هااای شاااهد

روز باین  7تااا  12درصااد بااا میاانگین  12/52درصااد بااه
دست آمده اسات .ایان یافتاه باا نتاایج مطالعاهی  Hurو

(راکتور شماره  ،) 1حاوی لنن فعال  5و  12درصد وزنای (راکتاور

همکاران روی زیست پاایی خاکهای آلوده با افزودن

شماره های  2و  ) 3و حاوی ورمی کمپوست  15و  22درصد وزنای

کمپوست ،کاه میازان حاذف را در راکتورهاای کنتارل

(راکتور شماره های  0و .) 5

 12/7درصاد ،مطالعااهی جاویاد پاور و همکاااران میازان
حاذف در راکتورهاای شااهد را  17درصاد و مطالعااهی

بحث

بادکوبی و یوسفی کبریا میزان حذف هیادروکربنهاای

حااذف

TPH

در حالااتهااای مختلااف طراحاای

نفتاای در راکتااور شاااهد  25درصااد گاازارش کردنااد،
مطابقت داشت( .)33، 33، 01تنزیاه طبیعای مایتواناد در

آزمایش
تاکنون مطالعات متعاددی در زمیناه زیسات پااایی

حذف گازوئیل تاویر اندکی داشته باشد که نشان میدهد

خاکهای آلوده به هیدروکربنهاای نفتای در شارایط و

میکروارگانیسامهااای طبیعای خااک در صااورت وجااود

کنندههای متفاوتی در

شرایط مساعد تواناایی تنزیاه ایان دسات آاینادههاا را

زمانهای ماند مختلف و با اص

سراسر دنیا صورت گرفته اسات .در مطالعاهی  Gogoiو

دارند.

همکاران بر روی زیاست-پااایی خاکهاای آلاوده باه
نفت در محل ریزش نفت ،ماشاهده شاد کااه هاوادهی،
کاااربرد کودهااای دارای نیتاااروژن و فاااسفر ،و تلقااای

درصد حذف  TPHsاز خاک آلوده به گازوئیل در
راکتور حاوی لنن فعال

میکروبای ،باعث تنزیه  75درصدی نفت مایشاود(.)38

همانطورکه در نمودار شماره  2قابل مشاهده است،

هامچناین ،در مطالعااهی  Margesinمشاااهده شااد کاااه

با افزایش وزن مولکولی هیدروکربنهای موجود درصد

تحریک بیولوژیکی خاکهای آلوده به نفات ،باا مااواد

حااذف ایاان هیاادروکربنهااا نیااز کاااهش مییابااد .بااه

غاذایی معادنی مانند کود شیمیایی حااوی  NPKباعاث

طوریکه در راکتور حاوی خاک آلوده و لنان فعاال 5

افزایش تنزیه زیستی و تنزیه هیادروکربنها باه میازان

درصاااد وزنااای ،میااازان حاااذف بااارای هیااادروکربن

 27-53درصاد میشاود( .)34در مطالعاهی  Marquezو

 C10 75/40درصااد بااه دساات آمااده اساات ،امااا باارای

همکاران که در زمینه تنزیه زیستی خاکهای آلوده باه

هیادروکربن  C24مقادار درصاد حاذف برابار باا 12/33
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در نمودار شماره  7نیز میزان حذف کل هیدروکربنهای

گازوئیل توسط کنسرسیوم میکروبی طای  5هفتاه انناام

زیست پاالیي خاک های آلوده به گازوئيل

درصااد بااوده اساات کااه بی اانگاار ای ان نکتااه اساات کااه،

کاااااربرد ورماااایکمپوساااات در حااااذف کاااال

مولکاااولهاااای باااا اوزان مولکاااولی بااااا نسااابت باااه

هی ادروکربنهای نفت ای

از خاااک آلااوده بااه

هیاادروکربنهااای ساابکتر در براباار تنزیااه توسااط

گازوئیل

)(TPHs

شماره  3میزان حذف بارای هیادروکربن سابک  C10در

با ورمی کمپوسات بایشتار از نموناههاای بادون ورمای

راکتااور حاااوی خاااک آلااوده و لناان فعااال  12درصااد

کمپوسااات اسااات .بهباااود تنزیاااه ترکیباااات نفتااای در

وزنی ،برابر  00/83درصد نشان داده شده است که 2/84

نمونههای مخلاو شاده باا ورمای کمپوسات ،باه دلیال

براباار باایشتاار از میاازان حااذف هیاادروکربن ساانگین

ورمی کمپوست گاوی به کار رفته که منبعای مناساب از

 C24میباشد.

کااربن و اناارژی باارای رشااد میکروارگانیساامهااا فااراهم

بناااابراین ،بااایشتااارین درصاااد حاااذف بااارای

میسااازد ،ماایباشااد( .)00نتینااه کل ای حاصاال شااده از

هیدروکربنهاای باا وزن مولکاولی پاایین مایباشاد .در

نمودارهای شماره  0و  5بیانگر این است که دقیقا مانند

مطالعههای اننام شده توساط ساایر محققاین نیاز عناوان

حالاات قباال ،بااا افاازایش وزن مولکااولی هیادروکربنهااا

شده است که ترکیبات نفتی با وزن مولکولی باا نسابت

مقدار حذف آایندهها کاهش مییابد.

به ترکیبات نفتی با وزن مولکولی پایین در برابار تنزیاه،
مقاومتر میباشند(.)35، 02

همانطورکاه در نماودار شاماره  1نشاان داده شاد،
بااااترین می ازان حااذف در گااروه ساابک ) (C10و در

این یافتهها با نتاایج مطالعاهی  Taccariو همکااران
روی زیست پاایی خاکهای آلوده به سوخت دیزل که

بیوراکتور حاوی ورمی کمپوست باا غلظات  22درصاد
وزنی با میزان  52/08درصد ر داده است.

سرعت تنزیه هیدروکربنهای با وزن مولکولی سبکتر

باارای جبااران کاااهش چشاامگیاار درصااد حااذف

) (<C12را در مقایسااه بااا هیاادروکربنهااای بااا وزن

هیدروکربنهای خیلی سنگینتر ،الزاما باید مقدار ورمی

مولکااولی بااااتر ) (>C12ب ایشتاار گاازارش کردنااد،

کمپوساات را افاازایش داد .چاارا کااه میاانگین حااذف در

مطالعااهی شااریفی حس اینی و همک ااران ،روی اواار لناان

بیوراکتور حاوی ورمی کمپوست  15درصد وزنی برابار

فاض ب با غلظات  122و  222گارم ،در زیسات پااایی

 38/82درصد به دست آمده است .ایان در حاالی اسات

خاکهای آلوده به نفت ،که بهترین راندمان تنزیه کال

که میانگین میازان حاذف مرباو باه بیوراکتاور حااوی

هیدروکربنهای نفتای ) (TPHرا  55درصاد مرباو باه

ورمی کمپوسات باا غلظات  22درصاد وزنای باه میازان

لنن فاض ب با غلظت  222گرم ،گزارش کردناد و در

 02/33درصد بوده اسات .ایان یافتاه باا نتاایج مطالعاهی

مطالعاهی باادکوبی و یوسافی کبریاا روی زیسات سااالم

جاویدپور و همکاران روی کارایی کمپوست در زیست

سازی خاکهای آلوده به مواد نفتی باا اساتفاده از لنان

پاایی خاکهای آلوده باه هیادروکربنهاای نفتای کاه

فاضااا ب شاااهری ،کاااه بهتااارین رانااادمان حاااذف

میانگین حذف کل هیدروکربنهای نفتای را حادودا 02

کننده لنان

درصد گزارش گردید و در مطالعهی Bentoو همکاران،

شهری  32درصد گزارش کردند ،مطابقت داشت(01، 03

در مقایسه زیست پاایی خاک های آلوده به دیزل به دو

.)32،

روش تحری اک زیسااتی و افاازایش زیسااتی ،ب ایشتاارین

هیدروکربنهای نفتی) ، (TPHبرای اص

درصد حذف در روش تحریک زیستی را به میزان 05/8
درصد گزارش کردند ،مطابقت داشته است(.)20، 33
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میکروارگانیسمها مقاومت بایشتاری دارناد .در نماودار

میانگین حذف  TPHsدر نمونههاای مخلاو شاده

پژوهشی

مهتاب مومنی و همکاران

بررسی تاویر زمان در حذف کال هیادروکربنهاای
نفتی

پاایی خاکهای آلوده به سوخت دیزل ،طای  187روز
انکوباس ایون ،کااه عمااده حااذف را در  52روز نخساات

همانطورکه در نمودارهاای شاماره  3و  7مشااهده

گزارش گردید ،مطابقت داشته است(.)05

هفته چهارم با شیب تنادی افازایش مییاباد ،و در هفتاه

درصد حذف هیدروکربنهای نفتای باه راکتاور حااوی

چهارم تقریبا وابت شاده و بعاد از آن روناد رو باه رشاد

ورماای کمپوساات بااا نساابت  22درصااد وزناای و بااه

تنزیه با شیب بسیار کندی ادامه مییاباد ،باه طاوریکاه

هیدروکربنهای سبک تعلا دارد .هامچناین کامتارین

عماااده حاااذف در  32روز اول ر داده و پاااس از آن،

میزان حذف مربو هیدروکربنهاای سانگین و مرباو

فرایند حذف روند وابتی پیدا کرده است .هنگاام فرایناد

به راکتور شاهد بوده است.

زیست-پاایی آایندههای نفتی ،به علت کاهش حنم و
وزن مواد در بستر ،بااکتری باا فقار ماواد مغاذی مواجاه
میشود و اورات حذفی تنزیاهگرهای زیساتی باه مارور
زمان کاهش یافته و از طرفی باا اینااد پیوناد باین ذرات
ریاز خاااک بااا گازوئیال عما دسترسای باااکتریهااا بااه
آاینده کاهش مییابد( .)35این حالت برای اک ر نمونهها
تقریبا صد میکند .این یافته با نتینه مطالعاه  Suttonو

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشای دانشاگاه
علوم پزشکی ایران به دلیل حمایت مالی ایان تحقیا باا
کد طر  ،40-25-27-27082مراتب تشکر و قادردانی
را دارند.

همکاران روی تاویر کربن آلی و مواد مغذی در زیست-
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