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بررسی آلودگی نفتی خاک حومه انبار ذخیره نفت شهید تندگویان

جابر اعظمی * ،1اورنگ بابایی  ،1عباسعلی زمانی ،1ساالر یزدانی

8

 1گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 8شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 11/8/91 :؛ تاریخ پذیرش11/91/91 :

چکیده
زمینه و هدف :خاک به عنوان منبع طبیعی و بخشیی مم در زیسیتکره ،سیرمایه ملی و بستر حیات ،نقش اساسی در استقرار و رشد
زیسییتگاههای گیاهی و جانوری را به عنوان آغازگر زنجیره غذایی دارد .به همین دلیل هرگونه آلودگی موجود در خاک می تواند به
سیط های باالتر زنجیرهی غذایی انتقال یابد .هدف از مطالعهی حاضیر ،بررسیی آلودگی نفتی خاک ناشیی از فعالیت انبارنفت شیمید
تندگویان استان زنجان با مخزنهای ذخیرهسازی نفتگاز ،بنزین و نفت سفید است.
روش کار :نمونه های خاک از عمق  3-13سییانتی متری در  80ایسییتگاه جمع آوری و پس از انتقال ،آمادهسییازی و اندازهگیری
پراسینجههای  pHو  ،ECغلظت هیدروکربنهای پلیآرماتیک ( )PAHsدر آنها سنجش شد .سپس از آزمون آماری  Tبا سط احتمال
 %53جمت مقایسه نتایج با استانداردها و ایستگاههای شاهد استفاده شد.
یافتهها :میانگین نتایج  pHو  ECنمونهها به ترتیب  2/84و ( 821میکروزیمنس بر سییانتیمتر) بوده که در محدوده مجاز قرار داشییتند.
مقایسیه غلظت کل شیانزدهگانه  PAHبا استانداردهای کیفیت منابع خاک نیز نشان داد که مقدار آنها بسیار ک تر از حد استاندارد بوده
و بین ایسییتگاه های مطالعاتی با ایسییتگاه شییاهد اختالف معنی دار آماری وجود ندارد ( .)P<0/03ه چنین مقدار ترکیب بنزوپایرن
( )Benzo(a)pyreneبه عنوان شیاخ

بررسی اثر سرطانزایی کل ترکیبهای  0/85 PAHsمیکروگرم بر کیلوگرم و ک تر از استاندارد

بود.
نتیجهگیری :در حال حاضیر ،آلودگی نفتی در خاکهای اطراف انبار نفت مشیاهده نشد 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 08455034420
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استان زنجان (تیرماه )9911

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

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

مقدمه
مصییرف و تاثیری که امروزه بر زندگی انسییان دارد می تواند

پراسییینجییههییای کمی و کیفی فرآورده را پوشیییش داده و

سییبب آلودگی خاک در مسییاحت زیاد با حج باال شییود . 1

مانیتورینگ این سییست  ،عالوه بر عملیات پخش در تاسیسات

تجزیه میکروبی ترکیبهای نفتی در خاک ،سیبب در دسترس

خطوط لوله ،بهصورت آنالین مورد بمرهبرداری آن شرکت نیز

قرارگرفتن عنصییرها و ترکیبهای سییمی برای گیاهان خواهد

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

شییید .ایجاد شیییرایط بی هوازی و کاهش اکسیییی ن خاک،

روان سییازها و قیر از مم ترین فرآوردههای نفتی هسییتند که

آلودگیهای آب زیرزمینی ،تغییر سییاختار خاک و درنمایت از

پس از انجام عملیاتهای مختلف فرآوری به دست میآیند که

طریق جیذب در زنجیره غیذایی ،ترکیبهای نفتی وارد بدن

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

موجودات می شییوند  . 8جمت توزیع فرآوردههای نفتی ،الزم

میزان اسیتفاده از نفت سیفید ،با توجه به استفاده از گاز طبیعی

اسیییت در برخی از نقاط ،محلهایی جمت ذخیره و نگمداری

بهعنوان سییوخت مورد نیاز در صیینعت و بخش خانگی ک تر

منیابع نفت و فرآوردههای آن ایجاد شیییود .این منابع ضیییمن

اسییت اما نفتگاز و بنزین بیشترین فرآورده نفتی مورد نیاز در

داشیتن اثر مببت کاربری آنها ،در صورت عدم رعایت اصول

کشور بوده و روز به روز بنا به دالیلی ه چون رشد جمعیت،

علمی و فنی انبارداری به صورت بالقوه ،میتواند اثرهای منفی

تغییر الگوی مصیرف سیوخت ،گسیتر

سیست حمل و نقل،

بر محیط زیست نیز داشته باشد . 5

افزایش عرضیییه و اسیییتفیاده از خودرو و  ...در حال افزایش

یکی از مرکزهای نگمداری و پخش فرآورده های نفتی در

است . 4

شیمال غرب ایران ،انبار نفت شرکت پخش فرآوردههای نفتی

در مطالعهای که در سییال  8012در کشییور نیجریه توسییط

اسیییتان زنجان بوده که در  18کیلومتری جاده زنجان -تمران

 Okogoدر انبیار نفت صیییورت گرفت نتایج تجزیه و تحلیل

واقع شیده است .از این انبار ،فرآورده های نفتی ،به تمام نقاط

 PAHsاز  0/50تییا  2/40میلیگرم در کیلوگرم بود و غلظییت

LG/TG

هیدروکربنهای پلیآرماتیک ( )PAHsدر نمونههای خاک انبار

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

 NNPCدر مقایسیییه با نمونه های شیییاهد اختالف معنی داری

اسیتان سیوخت منتقل میشیود .سییست اندازهگیری

مانیتورینگ مخازن انبار از سییال  1522در انبار نفت زنجان به

داشییتند

.3

ه چنین آلودگی خاکهای جنوب پاالیشییگاه نفت

صییورت پایلوت صییورت گرفت و در حال حاضییر اطالعات

تمران مشخ

کرد که خاک برخی از منطقههای نمونه برداری

مخیازن انبار نفت زنجان از طریق سییییسیییت ابزار دقیق قابل

شده آلوده به مواد نفتی بوده و پتانسیل سمیتزایی

دارد . 0

مشاهده و فرآوردهی آن به لحاظ موجودی گردانی و محاسبات

مم ترین محل انباشت آلودگیهای نفتی ،خاکها هستند و

پورسییانت بدون دخالت س ییسییت سیینتی دیپ زنی دسییتی در

امروز پایش خاکها بهعنوان یک شییاخ

بسیییار خوب برای

دسیییترس اسیییت .در این خصیییوا ،انبار نفت زنجان جزو

ارزیابی شیرایط محیط زیسیت اسیتفاده شده است

انبارهای ممتاز در اجرای این سیست و امر نگمداشت و پایش

آلودگی موجود در خاک می تواند در طی زنجیره غذایی ،به

اطالعات انبارداری محسوب می شود .درواقع ،هدف از سیست

سییط های باالتر انتقال یافته و در نمایت در بدن انسییان و

اندازهگیری  ،LG/TGسیینجش دقیق شییرایط مخازن مجاری

موجودات دیگر تمرکز یابد .گرچه خاک از منابع تجدیدپذیر
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نفت و فرآوردههای آن با توجه به اهمیت ،افزایش میزان

عرضیه سیوخت است .سیست مزبور ،تمام آیت های مربوط به

جابر اعظمی و همکاران

خاک بیش از  100سییال زمانبر اسییت  . 2به عبارت دیگر

که متوسیط بار

و دمای سالیانه آن به ترتیب  853میلیمتر و

زندگی سیال و پایدار بدون خاک سال امکانپذیر نیست زیرا

 10سیانتیگراد اسیت .متوسیط کمینه و بیشینه دما در بممن و

خیاک سیییال  ،امنییت غذایی را تامین می کند و آلودگی آن

مرداد اسیت .در زنجان کمینه و بیشینه مطلق دما به میزان -50

میتواند تمدیدی جدی برای سیالمت محیط و انسان باشد . 5

و  40سییانتیگراد ثبت گردیده اسییت  . 15انبار نفت شییمید

براسیاس اسیتاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکا10 ،

تندگویان زنجان در سیال  1521افتتاح و به بمرهبرداری رسیده

ترکییب از هیدروکرین های آروماتیک چندحلقوی به عنوان

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

مم ترین ترکیبهای ردیابی و پایش آلودگی محیط زیسییت

نیاز سیییوختی بیش از یک میلیون نفر در زنجان با بیش از 00

اسییتفاده می شییود  . 10ه چنین ترکیبهای  PAHبراسییاس

جایگاه سییوختی و  800فروشییگاه روسییتایی را تامین میکند.

سییاختار ملکولی به دو گروه تقسییی میشییوند که شییامل

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

ترکیبهایی با چمار حلقه آروماتیک یا ک تر و ترکیبهای با

سیوخت بارگیری و منتقل شیده و این انبار سوخت مورد نیاز

پنج حلقه یا بیشتر هستند . 18 ,11

کلیه شمرها و روستاها در استان زنجان را تامین میکند.

ذخیره سیییازی فرآورده هیای نفتی جمت نیازهای جامعه،
امری اجتناب ناپذیر اسیییت که بهطور بالقوه می تواند سیییبب
آلودگی های محیط زیسیت بهوی ه خاک شود .هدف از مطالعه
حاضییر ،بررسیی آلودگی نفتی در خاک ناشیی از اسییتقرار این
انبار نفت در اسییتان زنجان ،بود که براسییاس قرارداد علمی با
شیرکت پخش فرآوردههای نفتی اسیتان زنجان صورت گرفت
تا وضییعیت موجود در خصییوا آلودگی خاک ناشییی از این
انبار و در صییورت وجود آلودگی ،راهکارهای احتمالی کنترل
و کاهش آن ارایه گردد .بررسییی آلودگی نفتی در خاک اطراف
انبیار نفیت شیییمید تندگویان اسیییتان زنجان و مقایسیییه با
اسییتانداردهای مربوطه که تاکنون گزار

نشییده ،نوآوری این

مطیالعیه این اسیییت .اهمیت مطالعه نیز ،پایش مقدار آلودگی
جمت کنترل و مدیریت انبار ذخیرهسازی است.

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

نمونه برداری خاک :با توجه به اینکه مم ترین منبع تولید
 PAHsدارای وزن مولکولی باال ( ،)HMWمنابع انسانی بوده و
بیشتر در سط خاک وجود دارند و از طرف دیگر با افزایش
عمق خاک ،غلظت آنها کاهش مییابد ،نمونههای خاک در

مواد و روشها

این مطالعه مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و
سیایر منابع علمی از  80ایستگاه با عمق  3-13سانتی متری در

منطقه مورد مطالعه

تیرماه  1555برداشییته شیید

انبار نفت شیمید تندگویان زنجان در فاصله  18کیلومتری

آنجایی که ترکیب های نفتی مزبور فرار هسیییتند و با افزایش

14 ,8

(شییکل  ،8جدول  .)1از

شرق شمر زنجان واقع شده است (شکل  .)1شمر زنجان مرکز
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به شیمار میرود اما براساس منابع علمی تشکیل هر سانتیمتر

استان دارای اقلی نیمه خشک فراسرد و ارتفاع  1035متر بوده
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دما به طور معنی داری کاهش می یابند و از طرف دیگر با باران

برای انیدازه گیری  pHو  ECاز رو

تمییه گل اشیییباع

و جریان آب سییطحی جابهجا می شییوند و براسییاس توصیییه

نمونهها و اندازهگیری با اسیتفاده از  pHمتر و  ECمتر استفاده

اسییتاندارد سییازمان حفاظت محیط زیسییت ،نمونه برداری در

گردید . 10 ,14 ,10

برداشته شده نماینده خوبی از وضعیت خاک هر ایستگاه باشد،

اندازهگیری  pHو  ECاسیتفاده شید .برای استخراج و سنجش

در هر ایسییتگاه نمونهی مورد نیاز از پنج نقطه از مرکز و چمار

غلظت ترکیبهای  ،PAHاز دسییتگاه کروماتوگرافی گازی با

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

آشییکارسییاز طیف سیینج جرمی ( GC-MSآزمایشییگاه ملی

کردن نمونهی خاک یک کیلوگرمی پنج نقطه و آسیییاب کردن

اقیانوس شیناسیی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و

وعبور از الیک فوالدی بیا مش  8میلیمتری 800 ،گرم نمونییه

سیازمان استاندارد ایران) استفاده شد .مشخصات دستگاه مورد

برداشییته شییده و در داخل ظرف شیییشییهای اسییتاندارد ریخته

اسییتفاده GC-MS ،مدل  Agilent 5973Nو سییتون سیینجنده

شیدند  . 13ظرف شییشهای پیش از نمونهبرداری بهطورکامل با

دسییتگاه  Rxi 5ms, 30m, 0.25mm IDو رو

مطالعه عینا

آب مقطر شییسییتشییو و سییپس با اسییتون با خلوا تجزیهای

مطیابق بیا  ISO 18287بود .ترکییب هیای نفتی از جمله ی

مناسیب کروماتوگرافی چندین بار شستشو داده شد .باتوجه به

آروماتیکها فرار هسیتند و اگر عمل خشک کردن با استفاده از

فرار بودن ترکیییب هییای  ،PAHتمییامی نمونییه هییا در داخییل

حرارت باشیید ،مقدار زیادی از این ترکیبها بخار شییده و

باکسهای یخچالی در حضیور یخ قرار داده شدند .نمونهها در

دادههای اندازهگیریشیده از صحت مناسب برخوردار نخواهد

دمای زیر صفر درجه به آزمایشگاه علوم محیط زیست دانشگاه

بود .بنابراین تمامی نمونه ها تا پیش از اندازهگیری در دسییتگاه

زنجان و پ وهشیگاه ملی اقیانوسشیناسی و علوم جوی منتقل

خشییک کن انجمادی (فریزدرایر) قرار داده شییدند  . 10برای

شد.

اسییتخراج و اندازهگیری 80 ،گرم از نمونه خاک در داخل لوله
ریخته شید و سیپس ترکیبهای نفتی با اضافهکردن  530سی
سیییی محلول دی کلرومتان (وی ه کروماتوگرافی گازی) در
دسیتگاه سوکسله استخراج گردید .فرآیند استخراج برایگرد
سییه دور در سییاعت و مدت  2سییاعت تنظی شیید .نمونهی
اسییتخراج شییده در نمایت به دسییتگاه گازکروماتوگرافی گازی
تزریق گردید . 13
برای یافتن منشییا ترکیبهای  PAHاز رو های مختلف
از جمله از نسییبت بین ترکیبهای  PAHکه از نظر فیزیکی و
شیییمیایی شییبیه ه اسییتفاده میشییود .اگر نسییبت فنانترین بر
آنتراسین بزرگتر از عدد  10باشید منشیا نفتی و در صورت
شکل  :9موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری انبار نفت شهید
تندگویان زنجان
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کوچکتر از عدد  10بودن منشییا سییوختی اسییت نسییبت
کرایزین بر بنزوآ آنتراسییین بزرگتر از عدد  1نشییاندهندهی

Downloaded from jehe.abzums.ac.ir at 20:45 +0430 on Tuesday June 15th 2021

تیرماه انجام گرفت .در فرآیند نمونه برداری ،برای اینکه خاک

دسیییتگیاه مولتی متر (  )HQ40Dپس از درجیهبنیدی در

جابر اعظمی و همکاران

اسییت .اگر ه نسییبت فلورانتین بر پیرن کوچکتر از عدد 1

ترانزیت زنجان-تمران) به میزان  2/53و بیشترین

مقدار pH

باشیید منشییا نفتی و اگر بزرگتر از عدد  1منشییا سییوختی

در ایسیتگاه شماره ( 11گوشه شمال غربی مجموعه انبار نفت،

خواهد بود در حالی که اگر نسیبت بنزوآ آنتراسین بر مخلوط

قسییمت بیرون) به میزان  2/33و ایسییتگاه شییماره ( 12مابین

بنزوآ آنتراسیییین و کرایزین کوچکتر از عدد  0/8نمایانگر

مخیازن انبیار) اسیییت (جیدول  .)1نتایج هدایت الکتریکی

منشییا نفتی و نسییبت بزرگتر از عدد  0/53نمایانگر منشییا

نمونه های خاک ،نشییان داد ک ترین آن مربوطه به ایسییتگاه

سوختی برای ترکیبهای  PAHوجود دارد . 12

شییماره ( 12مابین مخازن بنزین داخل محوطه انبار نفت) به
میزان  181میکروزیمنس بر سانتیمتر و بیشترین مقدار نیز در
داخل محوطه انبار در نمونه ایسییتگاه شییماره  80در کنار پمپ

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

شییدها به میزان  1132میکروزیمنس در سیانتیمتر است.نتایج

اکسیییل و  SPSS-22اسیییتفاده گردید .با اسیییتفاده از آزمون

اندازهگیری میانگین ترکیبهای  10گانه  PAHدر ایستگاههای

شاپروویلیکسیون نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

نمونه برداری و مقایسیییه آنها با اسیییتانداردهای کیفیت منابع

از آنجیایی کیه داده هیا توزیع آمیاری زنگولیه ای نداشیییتند

خاک نشیان داد که نگمداری و بارگیری سه فرآوردهی نفتگاز،

=𝑦

نفت سیفید و بنزین در انبار نفت شمید تندگویان استان زنجان

) ln(𝑥 + 1و تطیابق داده هیا بیا توزیع نرمال ،برای مقایسیییه

بسیار ک تر از حد استاندارد مذکور بوده و سبب آلودگی نفتی

پراسنجهها با ایستگاه شاهد از آزمون  t-testاستفاده شد.

خاک نشییده اسییت (جدول  1و  .)8مطالعه درصیید سییم هر

( )p>0/03بییا تغییر مقی یاس داده هییا از طریق فرمول

ترکییب نشیییان داد کیه نفتالین بیش ترین مقدار را در بین
یافتهها:

ترکیبهای شانزده گانه در مجموع ایستگاهها دارد (شکل .)5

نتیایج اندازه گیری دو وی گی فیزیکی نمونه های خاک

PAHs

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

مقدار (میکروگرم بر کیلوگرم)

جمعآوری شده ( pHو  )ECنشان داد ک ترین  pHدر ایستگاه

نام
شکل  :9مقایسه درصد ترکیبهای  PAHدر نمونههای اطراف انبار نفت زنجان
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،2زمستان 09 ♦ 9911
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منشییا نفتی و اگر کوچکتر از عدد  1باشیید منشییا سییوختی

شیماره ( 5ضیلع جنوبی به سیمت غرب در پایین دست جاده

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

جدول  – 1میزان  PAHکل در ایستگاههای نمونهبرداری شده (برحسب نانوگرم بر کیلوگرم)
*

2

فاصله هزار متری غرب مجموعه انبار نفت

118

8/21

1

فاصله هزار متری شمال غرب مجموعه انبار نفت

453

8/12

14/18

4

فاصله هزار متری شمال مجموعه انبار نفت

271

8/21

3/35

3

فاصله هزار متری شمال شرق مجموعه انبار نفت

251

8/25

0/31

2

فاصله هزار متری جنوب شرق مجموعه انبار نفت

151

8/12

5/8

7

فاصله هزار متری جنوب مجموعه انبار نفت

282

7/12

3/25

8

فاصله هزار متری جنوب غرب مجموعه انبار نفت

471

8/11

81/85

1

فاصله پانصد متری غرب مجموعه انبار نفت

185

7/15

81/21

21

فاصله پانصد متری شمال غرب مجموعه انبار نفت

211

8/52

8/42

22

فاصله پانصد متری شمال مجموعه انبار نفت

244

8/55

8/02

21

فاصله پانصد متری شمال شرق مجموعه انبار نفت

112

8/18

4/28

23

فاصله پانصد متری شرق مجموعه انبار نفت

314

7/17

80

25

فاصله پانصد متری جنوب مجموعه انبار نفت

251

8/11

10/43

22

فاصله پانصد متری جنوب غرب مجموعه انبار نفت

281

8/47

4/22

27

مابین مخازن نفت سفید انبار نفت

274

8/55

1/08

28

کنار مخازن بنزین مجموعه انبار نفت

212

8/37

8/14

21

کنار مخازن نفتگاز مجموعه انبار نفت

241

8/53

11/28

11

کنار قسمت پمپاژ (پمپ شید) مجموعه انبار نفت

258

7/18

2/01

12

پایین دست محل بارگیری مجموعه انبار نفت

283

8/42

2/14

شاهد

فاصله  5کیلومتری جنوب شرق مجموعه انبار نفت

257

8/11

5/21
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شماره ایستگاه

محل ایستگاه

EC

* میکروزیمنس بر سانتیمتر

pH

 PAHکل

جابر اعظمی و همکاران

جدول  -9استاندارد آلودگی نفت خاک ( ) pH>7ترکیبهای آروماتیک چندحلقه ای) برحسب میکروگرم بر کیلوگرم
مقدار استاندارد×105
مسکونی

کشاورزی

زیست

زیرمینی

PAH

0/8

1/ 1

4/ 2

1/41

1/24 ± 1/11

Acenaphthene

0/8

1/ 1

ـ

5/11

1/23 ± 1/18

Acenaphthylene

0/3

1/ 5

1/ 1

1/115

1/21 ± 1/27

Anthracene

0/3

1/ 5

1/ 1

1/14

1/58 ± 1/22

Fluoranthene

0/1

1/ 2

1/ 1

1/11

1/15 ± 1/17

Fluorene

0/5

1/ 4

2/ 4

1/11

4/43 ± 4/12

Naphthalene

0/4

1/ 3

7/ 8

1/15

1/82 ± 1/23

Phenanthrene

0/13

1/25

2/ 1

11

1/27 ± 1/51

Pyrene

0/1

1/ 2

2

111

1/71 ± 1/15

Chrysene

0/03

1/15

2

111

1/23 ± 1/11

Benzo[a]anthracene

0/1

1/ 2

2

111

1/34 ± 1/31

Benzo[b]fluoranthene

0/1

1/ 2

2

211

1/44 ± 1/41

Benzo[k]fluoranthene

0/03

1/15

2

211

1/22 ± 1/74

Benzo[g,h,i]perylene

0/1

1/ 2

1/ 1

211

1/22 ± 1/14

Benzo[a]pyrene

0/1

1/ 2

1/ 1

511

1/21 ± 1/17

Dibenzo[a]anthracene

0/02

1/17

*

LMW

HMW

Indeno[1,2,31/43 ± 1/42
2/34
2/ 5
c,d]pyrene
*)ترکیبهای با وزن مولکولی باال( ), HMWترکیبهای با وزن مولکولی پایین( LMW

نتایج مقایسییه دادههای اندازهگیری شییده در ایسییتگاه های

انبیار نفیت زنجان از هر دو منشیییا سیییوختی  Pyrogenicو

مورد مطیالعه با ایسیییتگاه شیییاهد بیانگر عدم وجود اختالف

 Petrogenicاست .دادههای جدول  5نشان میدهد که فعالیت

معنی دار آماری اسییت ( )T.Test; P-Value >0/03و درنتیجه،

ذخیرهسیازی فرآورده های نفتی در زنجان سبب ورود آلودگی

فعیالییت ذخیرهسیییازی فرآورده هیای نفتی در زنجیان ،تاثیر

نفتی شییده اسییت .این مقدار آلودگی وارد شییده به محیط از

معنیداری بر آلودگی نفتی نداشته است.

مقدارهای توصیه شده استاندارد ک تر است با این حال بایستی

نتایج منشیا یابی جدول  5بهوسییله نسبت ترکیبها نشان
میدهد که ترکیبهای  PAHاندازهگیری شیییده در نمونه های

فعالیتهای محیط زیسیتی در شرکت نفت بیشتر مورد توجه
قرار گیرد.
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حفاظت محیط

آبهای

مقدار میانگین و انحراف استاندارد ترکیب

نام ترکیب PAH

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

جدول  - 9نسبت ترکیبهای  PAHاندازهگیری شده در نمونههای انبار نفت زنجان
بنزوآ آنتراسین /مجموع بنزوآ

فلورانتین  /پیرین

کرایزین /بنزوآ آنتراسین

فنانترین  /آنتراسین

< 1/1نفتی1/45> ،سوختی

< 2نفتی2> ،سوختی

> 2نفتی2< ،سوختی

> 21نفتی21< ،سوختی

1/11

1/51

4/11

_

1

1/31

2/12

2/41

22/21

8

1/22

2/21

5/18

_

5

1/11

1/71

_

8/15

4

1/27

2/11

3/82

21/28

0

1/11

1/15

_

_

2

1/13

1/88

4/24

_

2

1/17

1/22

24/47

2/12

5

1/12

2/21

4/83

_

10

1/11

1/74

_

_

11

1/11

1/74

51/15

1/75

18

1/24

2/12

2/35

21/74

14

1/41

2/18

1/14

21/14

13

1/12

1/81

4/27

11/15

10

1/11

1/21

_

_

12

_

1/53

_

_

12

1/14

1/82

4/32

25/42

15

1/18

1/55

21/78

4/14

80

1/24

1/25

2/11

28/11

81

1/14

1/24

4/41

_

شاهد

آنتراسین و کرایزین

شماره نمونه

( )8010در اسیییتان زنجان مطابقت دارد

بحث

15

و نتایج بیانگر آن

میانگین  pHنمونه ها  2/84بوده که با توجه به فصیییل

اسیت که انبار شمید تندگویان زنجان سبب تغییر در  pHخاک

و

منطقه مورد مطالعه نشیده است .هدایت الکتریکی نمونه ها در

ک در این

بازه  180تا  021اسییت که با دادههای مطالعه صییفری و دالور

نمونه برداری و ه چنین شییرایط جوی منطقهی ک بار
بیافیت خاک زنجان دور از انتظار نیسیییت .بار

. 80

منطقه سییب تجمع کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی در بافت

( )8015تطابق دارد

خاک شیده و ه چنین عنصیرهای قلیایی خاک مانند کلسی و

هدایت الکتریکی مربوط به ایستگاه  80می تواند به دلیل نشت

منیزی در خاک به شکل کربنات و بیکربنات سبب به افزایش

بیاشییید گرچیه نتیایج هیچ کیدام از نمونیه ها ،بیشتر از حد

اندک  pHشیده است  . 12با این حال  pHنمونه ها در محدوده

اسییتاندارد نیسییت .ه چنین با دادههای مطالعههای قبلی انجام

مجیاز و طبیعی قرار گرفتیه و با مطالعه پری زنگنه و همکاران
 ♦ 06مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،2زمستان 9911

ه چنین به نظر می رسیید میزان باالی

شده در استان زنجان ،نیز ه پوشانی است
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* عددهای با نوشتار برجسته منشا نفتی و عددهای با نوشتار معمولی منشا سوختی را نشان میدهند.

جابر اعظمی و همکاران

بییا وجود اینکییه داده هییا حییاکی از پییایین بودن مقییدار
ترکیبهای  PAHنسیبت به مقدار توصیه شده استاندارد منابع

نداشییته اسییت و بیشتر این ترکیبها بهصییورت غیر مسییتقی
وارد محیط منطقه مورد مطالعه شده است.

می دهد که بیشترین نقاط دارای  PAHدر فاصییله  300متری

زنجان ،تاثیر معنی داری بر آلودگی نفتی خاک نداشییته اسییت

از مرکزییت انبیار ذخیره نفیت قرار دارند ( 4نقطه از  2نقطه

این درحالی است که در مطالعهای که در سال  8012در کشور

نمونه برداری شیییده در فاصیییله  300متری) که می توان نتیجه

نیجریه توسط  Okogoو همکاران در انبار نفت صورت گرفت

گرفت با افزایش فاصیله از انبار ،انتشییار  PAHبه مقدار بسیار

نتیایج تجزییه و تحلییل  PAHsاز  0/50تا  2/40میلیگرم در

اندکی کاهش یافته اسیییت .با توجه به موقعیت ایسیییتگاه های

کیلوگرم بود و مقیدارهیای  PAHsدر نمونیه هیای خاک انبار

دارای  PAHزیاد که در چمار طرف از مرکزیت انبار نفت قرار

 NNPCدر مقایسیییه با نمونه های شیییاهد اختالف معنی داری

باد غالب در منطقه مورد مطالعه

دارند  . 3بررسییی آلودگی خاک های جنوب پاالیشیییگاه نفت

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

کرد که خاک برخی از منطقههای نمونه برداری

دارند و ه چنین جمت وز

اسییت ،می توان نتیجهگیری کرد که جمت وز

باد بر انتشییار

 PAHناشی از انبار نفت زنجان تاثیری نداشته است.

تمران مشخ

شییده آلوده به مواد نفتی هسییتند

0

بنابراین در صییورت تغییر

فعالیت انبار نفت زنجان ،الزم است مطالعه دوباره انجام شود.
شیییده

بیه نظر می رسییید که وجود جادهی ترانزیتی در نزدیکی انبار

همیان طوری کیه در مطالعه های دیگر ه گزار

اسیییت ،بنزوآ پیرن ) Benzo(a)pyrene (BaPبیه عنوان یییک

نفت ،کاربری مسکونی و احتراق فرآوردههای نفتی از مم ترین

بسیییار عالی برای کل گروه  PAHsبهدلیل پتانسیییل

منشیا سیوختی باشید درحالی که نشت یا تبخیر فراورده های

BaP

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

شییاخ

سیییرطانزایی اسیییتفاده می شیییود
گزار

88

که میانگین غلظت

شیییده در چین  85تا  284میکروگرم بر کیلوگرم بوده

ترکیبهای مورد مطالعهی حاضیر بوده اسیت ولی آنچه مم

در حالی که در ایالت تیاجین در شییمال شییرقی این کشییور،

اسیت این اسیت که تمام داده ها بسییار ک تر از حد استاندارد

شده است  ، 85 ,14این در

اسییت .به هرحال ،همانطور که در مطالعههای پیشییین تاکید

حالی اس یت که این مقدار در منطقهی مورد مطالعه  0/85بوده

شیده اسیت  ، 80توسیعه کشت گیاهان در محوطه داخلی انبار

و نسیبت به اسیتانداردهای بیان شده در جدول  ،8بسیار ک تر

نفیت جمیت کیاهش آلودگیهیای نفتی (گیاه پاالیی) بسییییار

اسیت بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر ،تمدید سالمتی

ضیروری است .در ضمن استفاده از جاذب های ساده ه چون

خاصی در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.

کاه و کلش در جذب سییریع مواد نفتی در خصییوا گازوئیل

 1112میکروگرم بر کیلوگرم گزار

مقدار زیاد ترکیب نفتالین نسبت به سایر ترکیبها ،منطقی
اسیت و با مطالعههای مشابه پیشین همخوانی دارد

84

 .وجود

مقدار زیاد نفتالین ممکن اسییت بهدلیل وجود آن در حاللهای
آزمایشیییگاهی باشییید

83 ,84

در ضیییمن مقدارهای

پیشنماد میشود . 82

نتیجهگیری:

HMW

انیدازهگیری مقیدار ترکیبهای  PAHدر نمونه های خاک

بییه LMW

نشییان داد که نگمداری و بارگیری فرآورده های نفتی سییبب

(ترکیبهای با وزن مولکولی پایین) بسییار ک تر مشاهده شده

آلودگی خاک در داخل و اطراف (تا فاصیییله  1000متری)

مستقی نفت و فرآوردههای آن وجود

مجموعه انبار نفت شیمید تندگویان اسیتان زنجان نشده است.

(ترکیییب هییای بییا وزن مولکولی بییاال) نسیییبییت
است و در نتیجه ،ریز
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خاک کشییور اسییت اما بررسییی نقاط دارای  PAHباال نشییان

انبارداری فرآورده های نفتی در انبار نفت شییمید تندگویان

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

ریسیک خطر آلودگی با توجه به وجود سفرهی آب زیرزمینی

این مطیالعیه تحیت حمایت مالی شیییرکت ملی پخش

در محل انبار نفت و ه چنین شییییب منطقهی مورد مطالعه به

 و ابالغ10/520210 فرآوردههای نفتی ایران با شییماره قرارداد

 الزم است با توجه به.سیمت رودخانهی زنجانرود زیاد است

 انجام10/112204  شییماره نامه1552/02/85 قرارداد مورخه

وجود سییسییت جمعآوری آبهای سییطحی در داخل محوطه

 بنابراین از حسن اعتماد شرکت در حمایت مالی،شیده اسیت

انبیار و انتقیال آن بیه حوضیییچیه های بازیافت و خطر انتقال

این مطالعه بهوی ه خان ممندس سییحر سییلمانیان و سییایر

آلودگی در صورت بارندگی شدید و جریان سیالبی در محوطه

،کیارکنیان شیییرکیت پخش فرآورده هیای نفتی منطقه زنجان

 پیشیینماد میشییود که بررسییی،محل بارگیری و پمپ ش ییدها

 ه چنین از همکاری آقای دکتر یونس.سیپاسیگزاری می شود

آلودگی در آب های محوطه انبار برای تعیین میزان آلودگی

خسییروی در تمیه نقشییهی مورد مطالعه و پ وهشییگاه ملی

، ه چنین.نفتی و مقایسه با استانداردهای کیفی آب انجام گیرد

PAHs مقادیر

اقیانوسشییناسییی و علوم جوی که در سیینجش

،بررسیی فلزهای سنگین در خاک محوطه شرکت بهوی ه نیکل

.تشکر میشود

. سرب و جیوه پیشنماد میشود،کادمیوم
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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.

Journal of Environmental Health Engineering
http://jehe.abzums.ac.ir

