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-1گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
-2شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 99/8/29 :؛ تاریخ پذیرش99/10/17 :

چکیده
زمینه و هدف :خاک به عنوان منبع طبیعی و بخ شی مهم در زی ستکره ،سرمایه ملی و ب ستر حیات ،نقش ا سا سی در ا ستقرار و ر شد
زیستتتتگاههای گیاهی و جانوری را به عنوان آغازگر زنجیره غذایی دارد .به همین دلیل هرگونه آلودگی موجود در خاک میتواند به
سطحهای باالتر زنجیرهی غذایی انتقال یابد .هدف از مطالعهی حا ضر ،برر سی آلودگی نفتی خاک نا شی از فعالیت انبارنفت شهید
تندگویان استان زنجان با مخزنهای ذخیرهسازی نفتگاز ،بنزین و نفت سفید است.
روش کار :نمونه های خاک از عمق  5-15ستتتانتیمتری در  20ایستتتتگاه جمعآوری و پس از انتقال ،آمادهستتتازی و اندازهگیری
پراسنجههای  pHو  ،ECغلظت هیدروکربنهای پلیآرماتیک ( )PAHsدر آنها سنجش شد .سپس از آزمون آماری  Tبا سطح احتمال
 %95جهت مقایسه نتایج با استانداردها و ایستگاههای شاهد استفاده شد.
یافتهها :میانگین نتایج  pHو  ECنمونهها به ترتیب  8/24و ( 281میکروزیمنس بر سانتیمتر) بوده که در محدوده مجاز قرار دا شتند.
مقایسه غلظت کل شانزدهگانه  PAHبا استانداردهای کیفیت منابع خاک نیز نشان داد که مقدار آنها بسیار کمتر از حد استاندارد بوده
و بین ایستتتتگاههای مطالعاتی با ایستتتتگاه شتتتاهد اختالف معنیدار آماری وجود ندارد ( .)P<0/05همچنین مقدار ترکیب بنزوپایرن
( )Benzo(a)pyreneبه عنوان شاخص بررسی اثر سرطانزایی کل ترکیبهای  0/23 PAHsمیکروگرم بر کیلوگرم و کمتر از استاندارد
بود.
نتیجهگیری :در حال حا ضر ،آلودگی نفتی در خاکهای اطراف انبار نفت م شاهده ن شد و خطر سالمتی برای ساکنان حومه انبار نفت
وجود ندارد.
واژههای کلیدی :آلودگی ،زنجان ،نفت ،خاک.

* نویسنده مسئول :گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
ایمیل – j.aazami@znu.ac.ir :شماره تماس 02433054486

بررسی آلودگی نفتی خاک حومه انبار ذخیره نفت شهید تندگویان استان زنجان

عرضه ،کنترل سطح داخلی ،دما و ایمنی مخازن در جایگاههای

مقدمه
نفت و فرآورده های آن با توجه به اهمیت ،افزایش میزان

عر ضه سوخت ا ست .سی ستم مزبور ،تمام آیتمهای مربوط به

مصتتترف و تاثیری که امروزه بر زندگی انستتتان دارد میتواند

پراستتتنجتتههتتای کمی و کیفی فرآورده را پوشتتتش داده و

ستتبب آلودگی خاک در مستتاحت زیاد با حجم باال شتتود . 1

مانیتورینگ این سیستم ،عالوه بر عملیات پخش در تاسیسات

تجزیه میکروبی ترکیبهای نفتی در خاک ،سبب در د سترس

خطوط لوله ،به صورت آنالین مورد بهرهبرداری آن شرکت نیز

قرارگرفتن عنصتترها و ترکیبهای ستتمی برای گیاهان خواهد

قرار میگیرد .گازوییل ،نفت سفید ،بنزین ،مازوت ،ال پی جی،

شتتتد .ای جاد شتتترایط بیهوازی و کاهش اکستتتی ن خاک،

روان ستتتازها و قیر از مهمترین فرآوردههای نفتی هستتتتند که

آلودگیهای آب زیرزمینی ،تغییر ستتاختار خاک و درنهایت از

پس از انجام عملیاتهای مختلف فرآوری به دست میآیند که

طریق جذب در زنجیره غذایی ،ترک یب های نفتی وارد بدن

در انبار نفت زنجان ،نفت سفید ،نفتگاز و بنزین موجود است.

موجودات میشتتتوند  . 2جهت توزیع فرآورده های نفتی ،الزم

میزان ا ستفاده از نفت سفید ،با توجه به ا ستفاده از گاز طبیعی

استتتت در برخی از نقاط ،محلهایی جهت ذخیره و نگهداری

بهعنوان ستتوخت مورد نیاز در صتتنعت و بخش خانگی کمتر

منابع نفت و فرآوردههای آن ایجاد شتتتود .این منابع ضتتتمن

استتت اما نفتگاز و بنزین بیشترین فرآورده نفتی مورد نیاز در

دا شتن اثر مثبت کاربری آنها ،در صورت عدم رعایت ا صول

ک شور بوده و روز به روز بنا به دالیلی همچون ر شد جمعیت،

علمی و فنی انبارداری به صورت بالقوه ،میتواند اثرهای منفی

تغییر الگوی م صرف سوخت ،گ سترش سی ستم حمل و نقل،

بر محیط زیست نیز داشته باشد . 3

افزایش عرضتتته و استتتتفاده از خودرو و  ...در حال افزایش

یکی از مرکزهای نگهداری و پخش فرآورده های نفتی در

است . 4

شمال غرب ایران ،انبار نفت شرکت پخش فرآوردههای نفتی

در مطالعهای که در ستتال  2017در کشتتور نیجریه توستتط

استتتتان زنجان بوده که در  12کیلومتری جاده زنجان -تهران

 Okogoدر انبار نفت صتتتورت گرفت نتایج تجز یه و تحل یل

واقع شده ا ست .از این انبار ،فرآورده های نفتی ،به تمام نقاط

 PAHsاز  6/30تا  7/40میلیگرم در کیلوگرم بود و غل ظت

LG/TG

هیدروکربنهای پلیآرماتیک ( )PAHsدر نمونههای خاک انبار

() )Level Gauge (LG) - Temp Gauge (TGدر ثبت اطالعات

 NNPCدر مقایستتته با نمونههای شتتتاهد اختالف معنیداری

ا ستان سوخت منتقل می شود .سی ستم اندازهگیری

.5

مانیتورینگ مخازن انبار از ستتال  1388در انبار نفت زنجان به

داشتتند

صتتورت پایلوت صتتورت گرفت و در حال حاضتتر اطالعات

تهران م شخص کرد که خاک برخی از منطقههای نمونهبرداری

مخازن انبار نفت زنجان از طریق ستتتیستتتتم ابزار دقیق قابل

همچنین آلودگی خاکهای جنوب پاالیشتگاه نفت

شده آلوده به مواد نفتی بوده و پتانسیل سمیتزایی

دارد . 6

مشاهده و فرآوردهی آن به لحاظ موجودی گردانی و محاسبات

مهمترین محل انباشت آلودگیهای نفتی ،خاکها هستند و

پورستتانت بدون دخالت ستیستتتم ستتنتی دیپ زنی دستتتی در

امروز پایش خاکها بهعنوان یک شتتاخص بس تیار خوب برای
.7

دستتتترس استتتت .در این خصتتتوا ،انبار نفت زنجان جزو

ارزیابی شرایط محیط زی ست ا ستفاده شده ا ست

انبارهای ممتاز در اجرای این سیستم و امر نگهداشت و پایش

آلودگی موجود در خاک میتوا ند در طی زنجیره غذایی ،به

اطالعات انبارداری محسوب میشود .درواقع ،هدف از سیستم

ستتتطح های باالتر انتقال یافته و در نهایت در بدن انستتتان و

اندازهگیری  ،LG/TGستتتنجش دقیق شتتترایط مخازن مجاری

موجودات دیگر تمرکز یابد .گرچه خاک از منابع تجدیدپذیر
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هرگونه

جابر اعظمی و همکاران

به شمار میرود اما برا ساس منابع علمی ت شکیل هر سانتیمتر

استان دارای اقلیم نیمه خشک فراسرد و ارتفاع  1659متر بوده

خاک بیش از  100ستتتال زمانبر استتتت  . 8به عبارت دیگر

که متو سط بارش و دمای سالیانه آن به ترتیب  295میلیمتر و

زندگی سالم و پایدار بدون خاک سالم امکانپذیر نی ست زیرا

 10سانتیگراد ا ست .متو سط کمینه و بی شینه دما در بهمن و

خاک ستتتالم ،امن یت غذایی را تامین میک ند و آلودگی آن

مرداد ا ست .در زنجان کمینه و بی شینه مطلق دما به میزان -30

میتواند تهدیدی جدی برای سالمت محیط و ان سان با شد . 9

و  40ستتتانتیگراد ثبت گردیده استتتت  . 13انبار نفت شتتتهید

برا ساس ا ستاندارد سازمان حفاظت محیط زی ست امریکا16 ،

تندگویان زنجان در سال  1371افتتاح و به بهرهبرداری ر سیده

ترک یب از ه یدروکرین های آرو مات یک چ ندحلقوی به عنوان

است .این انبار با دارا بودن مخازن ذخیرهسازی متعدد سوخت،

مهمترین ترکیب های ردیابی و پایش آلودگی محیط زیستتتت

نیاز ستتتوختی بیش از یک میلیون نفر در زنجان با بیش از 60

استتتتفاده میشتتتود  . 10همچنین ترکیبهای  PAHبراستتتاس

جایگاه ستتوختی و  200فروشتتگاه روستتتایی را تامین میکند.

ستتتاختار ملکولی به دو گروه تقستتتیم میشتتتوند که شتتتامل

درواقع ،از انبار نفت شهید تندگویان زنجان به تمام نقاط استان

ترکیب هایی با چهار حلقه آروماتیک یا کمتر و ترکیب های با

سوخت بارگیری و منتقل شده و این انبار سوخت مورد نیاز

پنج حلقه یا بیشتر هستند . 12 ,11

کلیه شهرها و روستاها در استان زنجان را تامین میکند.

ذخیرهستتتازی فرآورده های نفتی ج هت ن یازهای جام عه،
امری اجتناب ناپذیر استتتت که بهطور بالقوه میتواند ستتت بب
آلودگیهای محیط زی ست بهوی ه خاک شود .هدف از مطالعه
حاضتتر ،بررستی آلودگی نفتی در خاک ناشتی از استتتقرار این
انبار نفت در استتتان زنجان ،بود که براستتاس قرارداد علمی با
شرکت پخش فرآوردههای نفتی ا ستان زنجان صورت گرفت
تا وضتتعیت موجود در خصتتوا آلودگی خاک ناشتتی از این
انبار و در صتتورت وجود آلودگی ،راهکارهای احتمالی کنترل
و کاهش آن ارایه گردد .بررستتی آلودگی نفتی در خاک اطراف
ان بار ن فت شتتته ید ت ندگویان استتت تان زن جان و م قایستتته با
استتتانداردهای مربوطه که تاکنون گزارش نشتتده ،نوآوری این
مطالعه این استتتت .اهم یت مطالعه نیز ،پایش مقدار آلودگی
جهت کنترل و مدیریت انبار ذخیرهسازی است.

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار GIS

نمونهبرداری خاک :با توجه به این که مهمترین منبع تول ید
 PAHsدارای وزن مولکولی باال ( ،)HMWمنابع انسانی بوده و
بیشتر در سطح خاک وجود دارند و از طرف دیگر با افزایش
عمق خاک ،غلظت آن ها کاهش می یابد ،نمونه های خاک در

مواد و روشها

این مطالعه مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و
سایر منابع علمی از  20ایستگاه با عمق  15-5سانتی متری در

منطقه مورد مطالعه

تیرماه  1399برداشتتتته شتتتد

انبار نفت شهید تندگویان زنجان در فا صله  12کیلومتری

آنجایی که ترکیب های نفتی مزبور فرار هستتتتند و با افزایش

14 ,2

(شتتتکل  ،2جدول  .)1از

شرق شهر زنجان واقع شده است (شکل  .)1شهر زنجان مرکز
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دما به طور معنیداری کاهش مییابند و از طرف دیگر با باران

برای ا ندازه گیری  pHو  ECاز روش ته یه گل اشتتت باع

و جریان آب ستتطحی جابهجا میشتتوند و براستتاس توصتتیه

نمونهها و اندازهگیری با ا ستفاده از  pHمتر و  ECمتر ا ستفاده

استتتاندارد ستتازمان حفاظت محیط زیستتت ،نمونهبرداری در

گردید . 16 ,14 ,10

تیرماه انجام گرفت .در فرآیند نمونهبرداری ،برای اینکه خاک

دستتتت گاه مولتی متر (  )HQ40Dپس از در جهب ندی در

برداشته شده نماینده خوبی از وضعیت خاک هر ایستگاه باشد،

اندازهگیری  pHو  ECا ستفاده شد .برای ا ستخراج و سنجش

در هر ایستتتگاه نمونهی مورد نیاز از پنج نقطه از مرکز و چهار

غلظت ترکیبهای  ،PAHاز دستتتتگاه کروماتوگرافی گازی با

گوشهی مربعی با ضلع یک متر انتخاب شدند .پس از مخلوط

آشتتکارستتاز طیف ستتنج جرمی ( GC-MSآزمایشتتگاه ملی

کردن نمونهی خاک یک کیلوگرمی پنج نقطه و آستتیاب کردن

اقیانوس شنا سی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زی ست و

وعبور از ا لک فوالدی با مش  2میلیمتری 200 ،گرم نمو نه

سازمان استاندارد ایران) استفاده شد .مشخصات دستگاه مورد

برداشتتته شتتده و در داخل ظرف شتتیشتتهای استتتاندارد ریخته

استتتفاده GC-MS ،مدل  Agilent 5973Nو ستتتون ستتنجنده

شدند  . 15ظرف شی شهای پیش از نمونهبرداری بهطورکامل با

دستتتتگاه  Rxi 5ms, 30m, 0.25mm IDو روش مطالعه عینا

آب مقطر شتتستتتشتتو و ستتپس با استتتون با خلوا تجزیهای

مطتتابق بتا  ISO 18287بود .ترکیتتبهتای نفتی از جملتهی

مناسب کروماتوگرافی چندین بار ش ستشو داده شد .باتوجه به

آروماتیکها فرار هستند و اگر عمل خشک کردن با استفاده از

فرار بودن ترکیتتبهتتای  ،PAHتمتتامی نمونتتههتتا در داختتل

حرارت باشتتتد ،مقدار زیادی از این ترکیبها بخار شتتتده و

باکسهای یخچالی در ح ضور یخ قرار داده شدند .نمونهها در

دادههای اندازهگیری شده از صحت منا سب برخوردار نخواهد

دمای زیر صفر درجه به آزمایشگاه علوم محیط زیست دانشگاه

بود .بنابراین تمامی نمونهها تا پیش از اندازهگیری در دستتتگاه

زنجان و پ وه شگاه ملی اقیانوس شنا سی و علوم جوی منتقل

خشتتتککن انجمادی (فریزدرایر) قرار داده شتتتدند  . 10برای

شد.

ا ستخراج و اندازهگیری 20 ،گرم از نمونه خاک در داخل لوله
ریخته شد و سپس ترکیبهای نفتی با ا ضافهکردن  350سی
ستتتی محلول دی کلروم تان (وی ه کروماتوگرافی گازی) در
دستگاه سوکسله استخراج گردید .فرآیند استخراج برایگردش
ستته دور در ستتاعت و مدت  8ستتاعت تنظیم شتتد .نمونهی
استتتخراج شتتده در نهایت به دستتتگاه گازکروماتوگرافی گازی
تزریق گردید . 15
برای یافتن منشتتا ترکیبهای  PAHاز روشهای مختلف
از جمله از نستتبت بین ترکیبهای  PAHکه از نظر فیزیکی و
شتتیمیایی شتتبیه هم استتتفاده میشتتود .اگر نستتبت فنانترین بر
آنترا سن بزرگتر از عدد  10با شد من شا نفتی و در صورت
شکل  :2موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری انبار نفت شهید
تندگویان زنجان
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کوچکتر از عدد  10بودن منشتتا ستتوختی استتت نستتبت
کرایزین بر بنزوآ آنتراستتتین بزرگتر از عدد  1نشتتتاندهندهی

جابر اعظمی و همکاران

منشتتا نفتی و اگر کوچکتر از عدد  1باشتتد منشتتا ستتوختی

شماره  ( 9ضلع جنوبی به سمت غرب در پایین د ست جاده

استتت .اگر هم نستتبت فلورانتین بر پیرن کوچکتر از عدد 1

ترانز یت زنجان-تهران) به میزان  7/95و بیشترین

م قدار pH

باشتتد منشتتا نفتی و اگر بزرگتر از عدد  1منشتتا ستتوختی

در ای ستگاه شماره ( 11گوشه شمال غربی مجموعه انبار نفت،

خواهد بود در حالی که اگر ن سبت بنزوآ آنترا سین بر مخلوط

قستتمت بیرون) به میزان  8/55و ایستتتگاه شتتماره ( 17مابین

بنزوآ آنتراستتتین و کرایزین کو چکتر از عدد  0/2ن ما یانگر

م خازن ان بار) استتتت ( جدول  .)1ن تایج هدا یت الکتریکی

منشتتا نفتی و نستتبت بزرگتر از عدد  0/35نمایانگر منشتتا

نمونههای خاک ،نشتتتان داد کمترین آن مربوطه به ایستتتتگاه

سوختی برای ترکیبهای  PAHوجود دارد . 17

شتتتماره ( 18مابین مخازن بنزین داخل محوطه انبار نفت) به
میزان  121میکروزیمنس بر سانتیمتر و بیشترین مقدار نیز در
داخل محوطه انبار در نمونه ای ستگاه شماره  20در کنار پمپ

تجزیه و تحلیل آماری:
در این بررسی برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای

شیدها به میزان  1158میکروزیمنس در سانتیمتر ا ست.نتایج

اکستتتل و  SPSS-22استتتتفاده گرد ید .با استتتتفاده از آزمون

اندازهگیری میانگین ترکیبهای  16گانه  PAHدر ایستگاههای

شاپروویلیکسیون نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار گرفت.

نمونهبرداری و مقایستتته آنها با استتتتانداردهای کیفیت منابع

از آن جایی که داده ها توزیع آ ماری زنگو لهای نداشتتتت ند

خاک ن شان داد که نگهداری و بارگیری سه فرآوردهی نفتگاز،

=𝑦

نفت سفید و بنزین در انبار نفت شهید تندگویان ا ستان زنجان

) ln(𝑥 + 1و ت طابق داده ها با توزیع نر مال ،برای م قایستتته

بسیار کمتر از حد استاندارد مذکور بوده و سبب آلودگی نفتی

پراسنجهها با ایستگاه شاهد از آزمون  t-testاستفاده شد.

خاک نشتتده استتت (جدول  1و  .)2مطالعه درصتتد ستتهم هر

( )p>0/05بتتا تغییر مقی تاس دادههتتا از طر یق فرمول

ترک یب نشتتتتان داد که نف تالین بیشترین م قدار را در بین
یافتهها:

ترکیبهای شانزده گانه در مجموع ایستگاهها دارد (شکل .)3

ن تایج ا ندازه گیری دو وی گی فیزیکی نمو نه های خاک

PAHs

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

مقدار (میکروگرم بر کیلوگرم)

جمعآوری شده ( pHو  )ECنشان داد کمترین  pHدر ای ستگاه

نام
شکل  :3مقایسه درصد ترکیبهای  PAHدر نمونههای اطراف انبار نفت زنجان
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جدول  – 1میزان  PAHکل در ایستگاههای نمونهبرداری شده (برحسب نانوگرم بر کیلوگرم)
*

شماره ایستگاه

محل ایستگاه

EC

1

فاصله هزار متری غرب مجموعه انبار نفت

228

8/12

2

فاصله هزار متری شمال غرب مجموعه انبار نفت

354

8/01

14/12

3

فاصله هزار متری شمال مجموعه انبار نفت

172

8/19

5/53

4

فاصله هزار متری شمال شرق مجموعه انبار نفت

150

8/15

6/51

6

فاصله هزار متری جنوب شرق مجموعه انبار نفت

250

8/26

9/2

7

فاصله هزار متری جنوب مجموعه انبار نفت

681

7/96

5/73

8

فاصله هزار متری جنوب غرب مجموعه انبار نفت

370

8/09

21/23

9

فاصله پانصد متری غرب مجموعه انبار نفت

285

7/95

21/71

10

فاصله پانصد متری شمال غرب مجموعه انبار نفت

129

8/51

2/47

11

فاصله پانصد متری شمال مجموعه انبار نفت

133

8/55

2/67

12

فاصله پانصد متری شمال شرق مجموعه انبار نفت

206

8/28

4/72

14

فاصله پانصد متری شرق مجموعه انبار نفت

403

7/97

20

15

فاصله پانصد متری جنوب مجموعه انبار نفت

159

8/22

10/45

16

فاصله پانصد متری جنوب غرب مجموعه انبار نفت

182

8/37

4/77

17

مابین مخازن نفت سفید انبار نفت

173

8/55

1/62

18

کنار مخازن بنزین مجموعه انبار نفت

121

8/47

2/14

19

کنار مخازن نفتگاز مجموعه انبار نفت

130

8/54

11/72

20

کنار قسمت پمپاژ (پمپ شید) مجموعه انبار نفت

158

7/98

8/61

21

پایین دست محل بارگیری مجموعه انبار نفت

184

8/36

7/14

شاهد

فاصله  5کیلومتری جنوب شرق مجموعه انبار نفت

157

8/20

3/71

* میکروزیمنس بر سانتیمتر

 ♦ 178مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،2زمستان 1399

pH

 PAHکل
5/74

جابر اعظمی و همکاران

جدول  -2استاندارد آلودگی نفت خاک ( ) pH>7ترکیبهای آروماتیک چندحلقه ای) برحسب میکروگرم بر کیلوگرم
مقدار استاندارد×103
مسکونی

کشاورزی

حفاظت محیط

آبهای

زیست

زیرمینی

مقدار میانگین و انحراف استاندارد ترکیب
PAH

نام ترکیب PAH

0/2

0/ 2

3/ 6

0/32

0/13 ± 0/09

Acenaphthene

0/2

0/ 2

ـ

5/02

0/14 ± 0/08

Acenaphthylene

0/5

0/ 5

2/ 2

0/005

0/10 ± 0/17

Anthracene

0/5

0/ 5

2/ 2

0/03

0/58 ± 0/61

Fluoranthene

0/1

0/ 1

2/ 2

0/29

0/05 ± 0/07

Fluorene

0/3

0/ 3

1/ 3

0/02

3/34 ± 3/91

Naphthalene

0/4

0/ 4

7/ 8

0/05

0/86 ± 0/64

Phenanthrene

0/15

0/15

1/ 2

20

0/67 ± 0/59

Pyrene

0/1

0/ 1

1

200

0/72 ± 0/95

Chrysene

0/05

0/05

1

200

0/14 ± 0/22

Benzo[a]anthracene

0/1

0/ 1

1

200

0/43 ± 0/49

Benzo[b]fluoranthene

0/1

0/ 1

1

120

0/33 ± 0/32

Benzo[k]fluoranthene

0/05

0/05

1

120

0/66 ± 0/73

Benzo[g,h,i]perylene

0/1

0/ 1

0/ 2

120

0/16 ± 0/23

Benzo[a]pyrene

0/1

0/ 1

0/ 2

500

0/12 ± 0/07

Dibenzo[a]anthracene

0/07

0/07

*

LMW

HMW

Indeno[1,2,30/34 ± 0/31
6/43
1/ 5
c,d]pyrene
*)ترکیبهای با وزن مولکولی باال( ), HMWترکیبهای با وزن مولکولی پایین( LMW

نتایج مقایستته دادههای اندازهگیری شتتده در ایستتتگاههای

انبار ن فت زنجان از هر دو منشتتتا ستتتوختی  Pyrogenicو

مورد مطالعه با ایستتتتگاه شتتتاهد بیانگر عدم وجود اختالف

 Petrogenicا ست .دادههای جدول  3ن شان میدهد که فعالیت

معنیدار آماری استتت ( )T.Test; P-Value >0/05و درنتیجه،

ذخیره سازی فرآوردههای نفتی در زنجان سبب ورود آلودگی

ف عال یت ذخیرهستتتتازی فرآورده های نفتی در زن جان ،تاثیر

نفتی شتتده استتت .این مقدار آلودگی وارد شتتده به محیط از

معنیداری بر آلودگی نفتی نداشته است.

مقدارهای توصیه شده استاندارد کمتر است با این حال بایستی

نتایج من شا یابی جدول  3بهو سیله ن سبت ترکیبها ن شان
میدهد که ترکیبهای  PAHاندازهگیری شتتتده در نمونههای

فعالیتهای محیط زی ستی در شرکت نفت بیشتر مورد توجه
قرار گیرد.
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جدول  - 3نسبت ترکیبهای  PAHاندازهگیری شده در نمونههای انبار نفت زنجان
بنزوآ آنتراسین /مجموع بنزوآ

فلورانتین  /پیرین

کرایزین /بنزوآ آنتراسین

فنانترین  /آنتراسین

< 0/2نفتی0/35> ،سوختی

< 1نفتی1> ،سوختی

> 1نفتی1< ،سوختی

> 10نفتی10< ،سوختی

0/20

0/50

3/92

_

1

0/42

1/21

1/39

11/12

2

0/16

1/10

5/28

_

3

0/00

0/72

_

8/25

4

0/17

1/29

4/86

12/68

6

0/00

0/95

_

_

7

0/24

0/88

3/13

_

8

0/07

0/61

13/37

6/01

9

0/21

1/10

3/84

_

10

0/00

0/73

_

_

11

0/02

0/73

59/25

0/75

12

0/13

1/01

6/45

10/73

14

0/30

1/08

2/23

19/03

15

0/21

0/89

3/67

22/95

16

0/00

0/60

_

_

17

_

0/54

_

_

18

0/23

0/81

3/41

15/31

19

0/08

0/55

10/78

3/23

20

0/13

0/65

6/99

18/00

21

0/23

0/63

3/32

_

شاهد

آنتراسین و کرایزین

شماره نمونه

* عددهای با نوشتار برجسته منشا نفتی و عددهای با نوشتار معمولی منشا سوختی را نشان میدهند.

بحث
م یانگین  pHنمو نه ها  8/24بوده که با تو جه به فصتتتل

مجاز و طبیعی قرار گرفته و با مطالعه پری زنگنه و همکاران
( )2010در استتتتان زنجان مطابقت دارد

19

و نتایج بیانگر آن

نمونهبرداری و همچنین شتتترایط جوی منطقهی کم بارش و

ا ست که انبار شهید تندگویان زنجان سبب تغییر در  pHخاک

بافت خاک زن جان دور از انت ظار نیستتتت .بارش کم در این

منطقه مورد مطالعه ن شده ا ست .هدایت الکتریکی نمونهها در

منطقه ستتب تجمع کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی در بافت

بازه  120تا  681استتت که با دادههای مطالعه صتتفری و دالور
. 20

خاک شده و همچنین عن صرهای قلیایی خاک مانند کل سیم و

( )2019تطابق دارد

منیزیم در خاک به شکل کربنات و بیکربنات سبب به افزایش

هدایت الکتریکی مربوط به ای ستگاه  20میتواند به دلیل ن شت

اندک  pHشده ا ست  . 18با این حال  pHنمونهها در محدوده

باشتتتد گر چه ن تایج هیچ کدام از نمو نه ها ،بیشتر از حد
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همچنین به نظر میرستتد میزان باالی

جابر اعظمی و همکاران

استتتاندارد نیستتت .همچنین با دادههای مطالعههای قبلی انجام

(ترکیبهای با وزن مولکولی پایین) ب سیار کمتر م شاهده شده

شده در استان زنجان ،نیز همپوشانی است . 21 ,18

است و در نتیجه ،ریزش مستقیم نفت و فرآوردههای آن وجود

بتتا وجود اینکتته دادههتتا حتتاکی از پتتایین بودن مقتتدار
ترکیبهای  PAHن سبت به مقدار تو صیه شده ا ستاندارد منابع

نداشتتته استتت و بیشتر این ترکیبها بهصتتورت غیر مستتتقیم
وارد محیط منطقه مورد مطالعه شده است.

خاک کشتتور استتت اما بررستتی نقاط دارای  PAHباال نشتتان

انبارداری فرآوردههای نفتی در انبار نفت شتتهید تندگویان

میدهد که بیشترین نقاط دارای  PAHدر فاصتتتله  500متری

زنجان ،تاثیر معنیداری بر آلودگی نفتی خاک نداشتتته استتت

از مرکز یت ان بار ذخیره ن فت قرار دار ند ( 4نق طه از  7نق طه

این درحالی است که در مطالعهای که در سال  2017در کشور

نمونهبرداری شتتتده در فاصتتتله  500متری) که میتوان نتیجه

نیجریه توسط  Okogoو همکاران در انبار نفت صورت گرفت

گرفت با افزایش فا صله از انبار ،انت شار  PAHبه مقدار ب سیار

ن تایج تجز یه و تحل یل  PAHsاز  6/30تا  7/40میلیگرم در

اندکی کاهش یافته استتتت .با توجه به موقعیت ایستتتتگاههای

کیلوگرم بود و م قدار های  PAHsدر نمو نه های خاک ان بار

دارای  PAHزیاد که در چهار طرف از مرکزیت انبار نفت قرار

 NNPCدر مقایستتته با نمونههای شتتتاهد اختالف معنیداری

دارند و همچنین جهت وزش باد غالب در منطقه مورد مطالعه

دارند  . 5بررستتتی آلودگی خاکهای جنوب پاالیشتتتگاه نفت

که از شرق به غرب با میانگین سرعت یازده کیلومتر بر ساعت

تهران م شخص کرد که خاک برخی از منطقههای نمونهبرداری
6

بنابراین در صتتورت تغییر

استتت ،میتوان نتیجهگیری کرد که جهت وزش باد بر انتشتتار

شتتده آلوده به مواد نفتی هستتتند

 PAHناشی از انبار نفت زنجان تاثیری نداشته است.

فعالیت انبار نفت زنجان ،الزم ا ست مطالعه دوباره انجام شود.

ه مانطوری که در م طال عه های دیگر هم گزارش شتتتده

به نظر میرستتتد که وجود جادهی ترانزیتی در نزدیکی انبار

استتتتت ،بنزوآ پیرن ) Benzo(a)pyrene (BaPبه عنوان یک

نفت ،کاربری مسکونی و احتراق فرآوردههای نفتی از مهمترین

شتتاخص بستتیار عالی برای کل گروه  PAHsبهدلیل پتانستتیل

من شا سوختی با شد درحالی که ن شت یا تبخیر فراوردههای

BaP

نفتی و ته نشست مجدد آنها از عاملهای مهم در منشا نفتی

گزارش شتتتده در چین  23تا  824میکروگرم بر کیلوگرم بوده

ترکیبهای مورد مطالعهی حا ضر بوده ا ست ولی آنچه مهم

در حالی که در ایالت تیاجین در شتتمال شتترقی این کشتتور،

ا ست این ا ست که تمام دادهها ب سیار کمتر از حد ا ستاندارد

 1118میکروگرم بر کیلوگرم گزارش شده است  ، 23 ,14این در

استتتت .به هرحال ،همانطور که در مطالعههای پیشتتتین تاکید

حالی استتت که این مقدار در منطقهی مورد مطالعه  0/23بوده

شده ا ست  ، 26تو سعه ک شت گیاهان در محوطه داخلی انبار

و ن سبت به ا ستانداردهای بیان شده در جدول  ،2ب سیار کمتر

ن فت ج هت کاهش آلودگی های نفتی (گ یاه پاالیی) بستتت یار

است بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر ،تهدید سالمتی

ضروری ا ست .در ضمن ا ستفاده از جاذبهای ساده همچون

خاصی در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.

کاه و کلش در جذب ستتریع مواد نفتی در خصتتوا گازوئیل

ستتترطانزایی استتتتفاده میشتتتود

22

که میانگین غلظت

مقدار زیاد ترکیب نفتالین نسبت به سایر ترکیبها ،منطقی

پیشنهاد میشود . 27

ا ست و با مطالعههای م شابه پی شین همخوانی دارد  . 24وجود
مقدار زیاد نفتالین ممکن استتت بهدلیل وجود آن در حاللهای
آزمایشتتتگاهی باشتتتد

25 ,24

در ضتتتمن مقدارهای

(ترکیتتبهتتای بتتا وزن مولکولی بتتاال) نستتتبتتت

نتیجهگیری:

HMW

ا ندازهگیری م قدار ترک یب های  PAHدر نمو نه های خاک

بتته LMW

نشتتتان داد که نگهداری و بارگیری فرآوردههای نفتی ستتتبب
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بررسی آلودگی نفتی خاک حومه انبار ذخیره نفت شهید تندگویان استان زنجان

:سپاسگزاری

) متری1000 آلودگی خاک در دا خل و اطراف ( تا فاصتتت له

این م طال عه ت حت ح ما یت مالی شتتتر کت ملی پخش

.مجموعه انبار نفت شهید تندگویان ا ستان زنجان ن شده ا ست

 و ابالغ16/980710 فرآوردههای نفتی ایران با شتتماره قرارداد

ری سک خطر آلودگی با توجه به وجود سفرهی آب زیرزمینی

 انجام16/118804  شتتتماره نامه1398/07/23 قرارداد مورخه

در محل انبار نفت و همچنین شتتتیب منطقهی مورد مطالعه به

 بنابراین از ح سن اعتماد شرکت در حمایت مالی،شده ا ست

 الزم ا ست با توجه به.سمت رودخانهی زنجانرود زیاد ا ست

این مطالعه بهوی ه خانم مهندس ستتتحر ستتتلمانیان و ستتتایر

وجود س تیستتتم جمعآوری آبهای ستتطحی در داخل محوطه

،کارک نان شتتتر کت پخش فرآورده های نفتی منط قه زن جان

ان بار و انت قال آن به حوضتتت چه های باز یا فت و خطر انت قال

 همچنین از همکاری آقای دکتر یونس.سپا سگزاری می شود

آلودگی در صتتتورت بارندگی شتتتدید و جریان ستتتیالبی در

خستتتروی در تهیه نقشتتتهی مورد مطالعه و پ وهشتتتگاه ملی

 پیشتتنهاد میشتتود که،محوطه محل بارگیری و پمپ شتتیدها

PAHs مقادیر

اقیانوسشتتناستتی و علوم جوی که در ستتنجش

بررستتتی آلودگی در آب های محو طه ان بار برای تعیین میزان

.تشکر میشود

.آلودگی نفتی و مقای سه با ا ستانداردهای کیفی آب انجام گیرد
 بررستتی فلزهای ستتنگین در خاک محوطه شتترکت،همچنین
. سرب و جیوه پیشنهاد میشود، کادمیوم،بهوی ه نیکل
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ABSTRACT
Background: Soils have a key role in establishment and growth of biota and also are as a natural
resource, national capital and life substrate in any country. Therefore, every contamination can be
transferred from soils to higher food levels with its negative impacts. Therefore, the purpose of the
present study is to investigate oil pollution in soils caused by the establishment of Shahid Tondgovian
Oil Storage in Zanjan province. The depot has three storage tanks with capacity of 47, 35 and 26 million
liters of oil and gasoline and kerosene, respectively.
Methods: Soil samples were collected from a depth of 5-15 cm at 20 sites and the values of EC, pH
and PAHs were measured. Then T-test was used to compare the results with standards and control
sites.
Results: The mean of pH and EC results were 8.24 and 281 µ/cm, respectively. The results showed
PAHs values were lower than the standard and there was no statistically significant difference between
the study sites and the control one (P > 0.05). Also, the amount of benzo (a) pyrene compound, used
as an indicator of total PAHs to study carcinogenic effects, was lower than standard in study area.
Therefore, there is no health risk for the oil residents in collected samples from Shahid Tondgoian Oil
Storage.
Conclusion: Currently, oil pollution is not observed in the soils around the study area and there is no
health risk for the residents in the suburbs.
Keywords: Pollution, Zanjan, Oil, Soil.
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