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هایی که در اثر حضور این ترکیبات به تنش. شوندها میهاي آلی بوده که موجب آلودگی خاكهاي نفتی از جمله آالیندههیدروکربن
حضور پوشش گیاهی و . موجب شده تا کشت گیاه و ایجاد فضاي سبز در چنین مناطقی با مشکل روبرو گردد شودگیاهان وارد می

- ها در خاك شده و تخریب آالیندههاي آلوده به مواد نفتی سبب افزایش تراکم و فعالیت میکروارگانیسمتوسعه ریشه گیاهان در خاك
هاي نفتی، هاي آلوده به هیدروکربنر یافتن گیاه مناسب جهت استفاده در خاكدر این پژوهش به منظو. دهدهاي خاك را افزایش می

، ملیکا )desertorum Agropyron(زنی بذر سه گیاه زینتی بومی علف گندمی بیابانی ابتدا درصد، سرعت و میانگین روز جوانه
)Melica persica ( و پوآي پیازدار)Poa bulbosa (هاي نفتی مورد مطالعه قرار گرفتبه لجن در خاك با سطوح مختلف آلودگی .

درصد  80و  40، 20ترتیب خاك حاوي به( 4T و 2T، 3Tو تیمارهاي ) خاك غیرآلوده( 1Tتیمارهاي آلودگی عبارت بود از تیمار 
طرح  این آزمایش در قالب). هاي نفتی در خاكدرصد وزنی هیدروکربن 25/12و  87/3، 1/2حجمی لجن نفتی در خاك برابر با 

داري بر درصد و سرعت تأثیر معنی% 20حضور لجن نفتی در خاك تا سطح نتایج نشان داد . بلوك کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد
در انتهاي این . داري کاهش دادطور معنیزنی دو گیاه دیگر را بهکه درصد و سرعت جوانهزنی علف گندمی نداشت، درحالیجوانه

هاي بیشتر هاي آلوده، جهت انجام آزمایشزنی در خاكدلیل داشتن بیشترین درصد و سرعت جوانهدمی بهآزمایش گیاه علف گن
این آزمایش به . پاالیی آن در مقایسه با دو گونه بومی و غیربومی برموداگراس مورد بررسی قرار گرفتانتخاب و توان رشد و گیاه

هاي تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی در گلخانهسه تکرار  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با
که علف گندمی نسبت به تیمار شاهد شد، درحالیلجن نفتی در خاك سبب افزایش رشد % 20داد وجود نتایج نشان . اجرا شد اصفهان

. دار رشد کلیه گیاهان شدها، سبب کاهش معنیافزایش بیشتر میزان آالینده .داري کاهش دادطور معنیهاي برموداگرس را بهرشد گونه
هاي خاك کاهش یافت و در مجموع بهترین کیفیت ظاهري در با افزایش میزان آالینده) رنگ، تراکم و بافت(کیفیت ظاهري چمن 

با تیمار شاهد داري تفاوت معنی 2Tمیزان کلروفیل کل علف گندمی در تیمار . هاي آلوده مربوط به برموداگراس غیربومی بودخاك
داري طور معنیدر خاك، میزان کلروفیل کل را به% 20که در هر دو گونه برموداگرس حضور لجن نفتی به میزان نداشت، درحالی

. داري نسبت به خاك غیرآلوده افزایش دادهاي نفتی در خاك، تولید پرولین در گیاهان را به طور معنیحضور آالینده. کاهش داد
هاي کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا هاي خاك، فعالیت آنزیمایش در میزان آالیندههمچنین با افز

. بود علف گندمیترتیب متعلق به برموداگراس بومی و توده ریشه بهدر انتهاي آزمایش مشاهده شد که بیشترین و کمترین زیست. کرد
هاي را نسبت به تیمار شاهد کاهش، اما عملکرد ریشه گونه علف گندمی، عملکرد ریشه درصد لجن نفتی در خاك 40و  20حضور 

که در هر دو گونه برموداگراس ها کاهش، درحالیبا حضور آالینده علف گندمیعمق نفوذ و تراکم ریشه . برموداگراس را افزایش داد
ها نسبت به دار در فعالیت میکروارگانیسماهان، سبب افزایش معنیهاي نفتی و گینتایج همچنین نشان داد حضور آالینده. افزایش یافت

هاي خاك، در ریزوسفر که بیشترین میزان کربن تولیدشده در اثر فعالیت میکروارگانیسمايگونهخاك غیرآلوده و بدون گیاه شد، به
داري در نقش موثر و معنیور پوشش گیاهی حض. مشاهده شد) لجن% 80(هاي برموداگراس در تیمار با بیشترین میزان آلودگی گونه

شده از ریزوسفر هر سه گیاه حذف هاي نفتیکه میزان کل هیدروکربنطوريهاي نفتی در خاك داشت، بهتجزیه و تخریب آالینده
داري طور معنیهاي نفتی خاك به هاي برموداگراس در حذف آالیندهتأثیر ریزوسفر گونه. مورد مطالعه بیش از نمونه بدون گیاه بود

پاالیی دلیل داشتن کیفیت باالتر و توان گیاهرسد برموداگراس غیربومی بهدر مجموع به نظر می. بیشتر از ریزوسفر علف گندمی بود
لوده به هاي آترین گیاه جهت ایجاد یک پوشش سبز در مناطق با خاكهاي آلوده در میان گیاهان مورد بررسی مناسببیشتر در خاك
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