
 
 

 
 

 هاي نفتیهاي آلوده به آالیندهگراس زینتی بومی در خاكبررسی امکان کاشت سه 
  2، نعمت اهللا اعتمادي2، مریم حقیقی1زهرا سرائیان
 کارشناسی ارشدنشجوي اد-1

  اورزي، دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم باغبانی، دانشکده کش ستادیارا-2
  

  چکیده
هاي نفتی جهت ایجاد فضاي سبز در هاي آلوده به آالیندهخاكزنی و سبز شدن سه گراس زینتی بومی در جهت بررسی توان جوانه

دار انتخاب و آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك ملیکا و چمن پیازك، مناطق آلوده، سه گیاه بومی چمن گندمی بیابانی
، زنید بدون کاهش درصد و سرعت جوانهتواننتایج حاصل نشان داد چمن گندمی بیابانی می. کامل تصادفی با سه تکرار طرح ریزي شد

در مورد . یابدآلودگی موجود در خاك را تحمل کند؛ اما با افزایش میزان آلودگی، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش می درصد 20تا 
ر گیاه ملیکا د. زنی با افزایش میزان آلودگی خاك به مواد نفتی استدار نیز نتایج حاکی از کاهش درصد و سرعت جوانهچمن پیازك

براي ایجاد یک فضاي سبز در مناطق آلوده به آالینده هاي نفتی، در کل  .بود درصد 40زنی مربوط به تیمار بیشترین درصد جوانه
  .استفاده از چمن گندمی بیابانی در الویت قرار دارد

  جوانه زنی، گراس زینتی، هیدروکربن هاي نفتی: کلمات کلیدي
  

  مقدمه 
هاي نفت ترین مشکالت زیست محیطی در برخی از نقاط کشور به ویژه در اطراف پاالیشگاهبه مواد نفتی یکی از مهمها آلودگی خاك

هاي زیستی امروزه روش. تواند سبب بروز سمیت براي انسان و سایر موجودات زنده شودهاي نفتی در خاك میوجود آالینده. باشدمی
گیاه پاالیی ). 1(ها بسیار مورد توجه هستند براي پاالیش این گونه خاك) لوده با استفاده از گیاههاي آپاالیش خاك(مانند گیاه پاالیی 

   .)2(هاي محیط ریشه براي پاالیش خاك، رسوبات و آب آلوده گیاهان و میکروارگانیسمعبارت است از استفاده از 
  

  هامواد و روش
چمن هاي زنی و سبز شدن سه گراس بومی زینتی، بذرهاي گونهبر جوانهبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف لجن نفتی در خاك 

این آزمایش به . تهیه شد)  Poa bulbosa(دار چمن پیازك و ) Melica persica(ملیکا ، ) Agropyron desertorum(گندمی بیابانی 
هاي تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه گلخانهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار براي هر تیمار در 

  . صنعتی اصفهان انجام گرفت
درصد وزنی با خاك  80و  40، 20، 0، به نسبت هاي د بازیافت آب پاالیشگاه اصفهانلجن آبگیري شده واح جهت آماده سازي خاك

ساعت  48زنی هر ثبت جوانه. دیگردر آنها کشت هر گیاه د عدد از بذر 50تعداد ها به گلدان پس از انتقال خاك .شدزراعی مخلوط 
  . بار انجام شدیک

  
  گیرينتیجه

آدام و  .زنی تحمل کندآلودگی موجود در خاك را بدون کاهش در میزان و سرعت جوانه درصد 20تواند تا در چمن گندمی بیابانی می
تواند به دلیل سمیت ایجاد شده میزان جوانه زنی بذور میهاي خود بدین نتیجه رسیده اند که علت کاهش در در بررسی )2(دانکن 

زنی در گیاه ملیکا درصد و سرعت جوانهدر . هاي نفتی و یا ممانعت این مواد از ورود آب و اکسیژن به داخل بذر باشدتوسط هیدروکربن
سیت بذر این گیاه نسبت به بافت سنگین رسد علت این امر، حسابه نظر می. داري بهتر از سایر تیمارهاستسوم به طور معنی تیمار

دار وجود دارد، اما سایر تیمارها زنی تفاوت معنیدار میان تیمار شاهد با سایر تیمارها از نظر درصد جوانهدر چمن پیازك. خاك باشد
لجن تفاوتی نیست  درصد 80لجن با خاك حاوي درصد 20زنی در خاك حاوياي که میان درصد جوانهگونههتفاوتی با یکدیگر ندارند، ب

زنی، میان مقدار کم و یا زیاد آلودگی نفتی موجود در خاك تفاوتی وجود دهد براي بذر این چمن در هنگام جوانهکه این امر نشان می
ر شاهد همچنین تیما. اندزنی بذور نسبت به تیمار شاهد شدهدر این گیاه کلیه تیمارهاي آلوده، موجب تاخیر در شروع جوانه. ندارد

دهند نشان می 1نتایج حاصل از جدول . زنی را دارنددار، کمترین سرعت جوانهبیشترین و تیمارهاي دوم و چهارم بدون اختالف معنی
پس از آن به جز در تیمار شاهد، . کلیه تیمارها بهتر از دو گیاه دیگر بوده است زنی چمن گندمی بیابانی درکه درصد و سرعت جوانه



 
 

 
 

زنی، چمن پیازك دار وضعیت بهتري اما براي صفت سرعت جوانه. زنی گیاه ملیکا بهتر از چمن پیازك دار استجوانه وضعیت درصد
به سمیت ایجاد شده در اثر  اند که میزان حساسیت گیاهان مختلفتحقیقات انجام شده به خوبی نشان داده. نسبت به ملیکا دارد

توان نتیجه گرفت که براي ایجاد یک فضاي سبز در مناطق درکل می). 4 و 3(است  هاي نفتی موجود در خاك متفاوتکربنهیدرو
البته اقدام به . هاي نفتی، استفاده از چمن گندمی بیابانی در الویت اول و استفاده از گیاه ملیکا در الویت بعدي قرار داردآلوده به آالینده

زنی و سبز شدن وضعیت استقرار و ماندگاري این گیاهان پس از مرحله جوانهچنین کاري نیازمند انجام آزمایشاتی در زمینه بررسی 
  .بذور می باشد

  
بذر گیاهان مورد مطالعه با ) MGT(زنی و میانگین زمان جوانه) GR(زنی ، سرعت جوانه) GP(زنی هاي درصد جوانهمقایسه میانگین. 1جدول 

  یکدیگر در تیمارهاي مختلف
MGT GR GP   ٭تیمار †گیاه 

29/3 a 5/28 a 84 a*   1 1 
67/2 bc 33/6 ef 3/36 c   2 1 
73/2 bc 3/16 c 7/54 b   3 1 
95/2 b 6/27 a 7/84 a   1 2 
2/2 ef 79/5 f 3/36 c   2 2 
51/2 cd  93/5f 3/21 d   3 2 
51/2 cd 9/21 b 0/80 a   1 3 
35/2 de 92/7 def 6/52 b   2 3 
75/2 bc 3/10 de 0/34 c   3 3 

05/2 f 6/10 d 3/51 b   1 4 
26/2 def 45/4 f 8/34 c   2 4 
7/2 bc 39/6 ef 7/20 d   3 4 

  )لجن% 80خاك حاوي ( 4و ) لجن% 40خاك حاوي ( 3، )لجن% 20خاك حاوي ( 2، )شاهد( 1تیمار ٭
  )دارچمن پیازك( 3و گیاه ) ملیکا( 2، گیاه )چمن گندمی بیابانی( 1گیاه †
  .دار نیستندمعنی LSDهایی که داراي حروف مشابهی هستند از لحاظ آماري با استفاده از آزمون در هر ستون میانگین *
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