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                                                             آب و فاضالب                                                                ١٣٩٠ سال ١شماره 

 
 فرايند حذف آلودگي خاک ارائه مدل رياضي مستقل از پارامترهاي محيطي در

 روش گياه پااليي  به
  

 
  ۳مرتضي قديريان    ٢ منوچهر وثوقي    ۱اديآب پريوش مصلحي مصلح

  
 
  

  )۱/۶/۸۹     پذيرش ۱۸/۱۰/۸۸دريافت (
 

  دهيچك
ارائه روش گياه پااليي بر اساس ميزان رشد و مرگ ريشه در سيستم  در اين مقاله يک مدل رياضي سه قسمتي براي حذف آلودگي خاک به

زماني که ريشه . ه هر يک ضريب تجزيه مشخص و از درجه اول دارندهايي با حجم متفاوتند ک متغيرهاي اين مدل بر اساس قسمت  . شد
با اين که در لذا . گيرد ، ناحيه مرگ ريشه و ناحيه خاک قرار مي)ريزوسفر(هاي نزديک به ريشه  کند، خاک در سيکل اليه در خاک حرکت مي

 خاک در معرض ريزوسفر قرار ،کند ريشه در خاک نفوذ ميشود ولي با توجه به اين که  حرکت و ثابت در نظر گرفته مي اين مدل، آلودگي بي
تغييرات نمايي با عمق و هم رشد يعني  مدلي در نظر گرفته شد که هم رشد مکاني ،در اين مدل براي بيان چگونگي رشد ريشه      . گيرد  مي

  .شود تغييرات سينوسي با زمان را شامل مييعني زماني 
  

  اليي، ريزوسفر، مدل رياضيحذف آلودگي، گياه پا: يديكل  يها واژه
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Abstract  
In this paper, a three-zone mathematical model is developed for soil pollutant removal by phytoremediation 
which is based on the root growth and decay in the system. The variables of the model are based on parts which 
have different volumes and a given first order decay coefficient. When the root moves in the soil, soil lies in the 
cycles of layers near the root (rhizosphere), root decay zone, and soil zone. It follows then that despite the fact 
that the model is based on the assumption of immobile pollutant, the fact that root moves in the soil ensures that 
soil meets the rhizosphere. To account for the root growth, a model is developed that involves both its spatial 
growth (exponential variation with depth) and its temporal growth (sinusoidal variation with time). 
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 ١٣٩٠ سال ١  شماره                                                                                                                  آب و فاضالب 

   مقدمه-١
با توجه به اينکه آلودگي خاک نقش بسيار مهمي در آلـودگي منـابع             

محيطي  از فرايندهاي مهم زيستيكي  حذف آلودگي خاک ،آب دارد
 طبيعـي يـا   اي  مـاده ،يـک آلـودگي محـيط زيـستي    . آيـد   مي شمار  به

شـود و   مصنوعي است که بـر اسـاس فعاليتهـاي بـشري منتـشر مـي            
ترکيبات آلي ]. ۱ [زيست داردتأثيرات نامطلوبي بر انسان و محيط 

 ، بسياري از اين ترکيبـات     .اند هاي آلوده قابل مشاهده    در اکثر مکان  
مانند و باعث ايجـاد      اقي مي زيست ب   و مدتها در محيط     هستند يسم

نفـت خـام و مـشتقات آن        . گردنـد  خطر براي محيط و جانداران مي     
هاي انتقال، شيرابه مواد دفع شده نفتـي   معموالً از طريق ذخيره، لوله 

  ].۲[يابند و حوادث ناخواسته به محيط راه مي
 فوايد بسياري نسبت به ديگـر روشـهاي       ١اگرچه زيست پااليي  

هـا    اجراي روشهاي زيست پااليي در همـه مکـان       پاکسازي دارد اما  
اسـتفاده از گياهـان   ، يـک جـايگزين در ايـن شـرايط    .سر نيـست  مي 
هاي مناسب بـراي تجزيـه       مسافزايش فعاليت ميکروارگاني  منظور    به

اسـتفاده از گياهـان بـراي تحريـک     . اسـت هـا در خـاک       هيدروکربن
 يـک   ،اي آلـي  هـ   آلـوده کننـده    گرزدا و نابود   هاي سم  مسميکروارگاني

هـاي كـم و نيـاز بـه      دليل تأثير زياد، هزينه فرايند طبيعي است كه به 
  ].۳[كمترين وسايل، با استقبال زيادي روبرو شده است 

 در يک   ۱۹۹۱ در   ٣ نخستين با توسط رسکين    ٢واژه گياه پااليي  
سخنراني در مورد روشهاي کاهش آلودگي در محيط زيست مطـرح       

 بـراي  ۱۹۹۳ در سـال    ٥ و برتـي   ٤نگهـام اين واژه توسط کاني   . گرديد
تري از اين واژه  تعريف دقيق. کار برده شد اي به هنخستين بار در مقال

گيـاه پـااليي يـک    ]. ۴[ بيـان گرديـد   ٦ توسط اشنور ۱۹۹۵در سال   
ــل  ــه  روش در مح ــت ك ــراي    اس ــي ب ــرات تخريب ــه اث ــد هرگون فاق

  ]. ۵[زيست و بسيار کم هزينه است محيط
يل فعاليتها انتخاب گياهاني است که ضمن نکته اصلي در اين قب

ها و خاکهاي آلوده، امکان تکميل دوره رشد آنهـا در           پااليش پساب 
امـروزه همـواره سـعي بـر آن         . شرايط آلودگي نيز وجود داشته باشد     

 از گياهـان بـومي و محلـي بـراي ايـن منظـور         ناست تا در حد امکا    
ها با شرايط  رزمينپرورش و تطابق گياهان ساير سزيرا استفاده شود 

 ايـن گياهـان در پـسابهاي    بسرزمين مقصد با توجه به رشد نامطلو      
ريزوسفر بخشي از خاک است که در   ]. ۶[  بسيار دشوار است   ،آلوده

و در نتيجه تحـت تـأثير     گياه قرار دارد    تماس يا در مجاورت ريشه      
فعاليت ميکربي در ريزوسفر بـين  ]. ۷[ هاي گياه است مستقيم ريشه 

                                                
1 Bioremediation 
2 Phyto Remediation 
3 Raskin 
4 Cunningham 
5 Berti 
6 Schnoor 

  برابر بيشتر از فعاليت ميکربي خاک در حال عادي اسـت  ۱۰۰ تا   ۵
اين افزايش فعاليت ميکربي در ناحيه ريزوسفر باعث افزايش       ]. ۸[

مقـاالت علمـي متعـدد    ]. ۹[ گـردد  احتمال تجزيه ترکيبات آلي مـي   
برداري از افزايش فعاليت ميکربـي در ناحيـه       بهرهدهند كه     نشان مي 
هاي در محـل     خاذ استراتژي پاکسازي   پارامتر مهمي در ات    ،ريزوسفر

توانايي خاک در تدارک عناصر غذايي، ذخيره آب، رهاسازي   . است
هـا بـه شـدت متـأثر از      اي، اصالح و تبديل آالينـده      گازهاي گلخانه 

۱۰[است ت مواد آلي موجود در خاک کيفيت و کمي.[  
 مواد آلـي توسـط گياهـان بـه خـوبي ثابـت شـده اسـت و          جذب

يکـي از  ]. ۱۱[ انـد  ارائـه گرديـده  براي اين فراينـد   هاي زيادي    مدل
 مدلي چند بخشي بر اساس تجمع مواد آلـي          ،هاي موجود  اولين مدل 

ضرائب انتقال بين فازهاي مختلف مبناي در شاخ و برگ درختان بر 
در يکي ديگر از کارهاي ]. ۱۲[بوده است  ساقه  وشامل خاک، ريشه

وي حذف متيل تترابوتيل اتر سازي گياه پااليي بر ر    اوليه روي مدل  
MTBE   ،     سازي توزيع    يک مدل رياضي بر اساس شبيهMTBE  در 

 ۵۰و ضرائب نفوذ بر اسـاس     كار برده شده است       بهآلفا  -گياهان آلفا 
 ندا ه تخمين زده شد، در جريان تراوش MTBEکاهش غلظت   درصد  

تـري    پيچيـده  هـاي   سازي امروزه تأکيد زيادي بر کاربرد مدل     ]. ۱۳[
اي اسـتفاده روز   هـاي رايانـه    که از روشهاي رياضي و پردازش     است  
اند، تأييـد     هايي كه تاكنون ارائه شده       در مدل  ].۱۴[تري دارند  افزون

رشد و مرگ ريشه گياهان و حجم ريزوسفر در گياه پـااليي در نظـر      
گرفته نشده است كه در اين مقاله به بررسـي ايـن پارامترهـاي مهـم            

  .پرداخته شد
  

  و روشهامواد  -۲
  بيان مدل -١-٢

 آلـودگي   - گياه -مفهوم اين مدل براين اساس است که سيستم خاک        
خود ريشه، تعدادي از نـواحي اطـراف   . شود به چند ناحيه تقسيم مي    

 ناحيه نابودسازي ريشه و ،)ريزوسفر(ريشه که متأثر از ريشه هستند 
يـک طـرح   .  از ريـشه يـا همـان تـوده خـاک     رخاک و ناحيـه نامتـأث   

هـر  . مايش داده شده است ن۱ از اين تقسيم بندي در شکل      کيشمات
  جدا با حجم متفاوت و کامالًرکدام از اين نواحي به مثابه يک راکتو

تغيير در حجم هـر ناحيـه بـر حـسب زمـان از            . کنند همگن عمل مي  
  .شود طريق معرفي توابع رشد و مرگ ريشه بيان مي

کنند   خاک نفوذ ميهاي جديد در طور که ريشه در اين مدل همان
دهند، خاک اطراف ريشه نيز تبديل  و فعاليت ميکربي را افزايش مي

با مرگ ريـشه، ريـشه و ريزوسـفر مربوطـه بـه      . شود به ريزوسفر مي 
 فراينــدشـوند کــه ســرانجام توســط   ناحيـه مــرگ ريــشه منتقــل مــي 

پااليي گياهان  سازي گياه  براي شبيه.گردند سازي به خاک بر مي خاک
  .گردد  از توابع رشد و مرگ مختلفي استفاده مي،متفاوت
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                                                             آب و فاضالب                                                                ١٣٩٠ سال ١شماره 

   سيستم در نظر گرفته شده براي مدل سازي- ۱شکل   
  

هــاي آن ثابــت و  در مــورد خــاک نيــز اگرچــه خــاک و آلــودگي
شوند اما با انجام اين چرخـه، خـاک و         غيرمتحرک در نظر گرفته مي    

بـراي مـدل کـردن ايـن        . گيرنـد  ها در معرض ريشه قرار مي      آلودگي
 ريزوسفر در  ششطور اختياري  به،تفاوت مکاني در فعاليت ميکربي

سـازي متفـاوت و    ب تجزيـه ئ ضـرا ، براي هـر کـدام  وشد  نظر گرفته   
هـاي   واسطه جريان هها نيز ب حرکت آلودگي . ديگرد درجه اولي فرض    

دليل حالليت کم آلـودگي در نظـر گرفتـه            به ،کششي به سمت ريشه   
ه بر حسب مدارک موجود بـراي نفـت         ميزان آلودگي توسط گيا   . شد

در توسعه اين مدل فرض ]. ۴[ خام و مشتقات آن بسيار ناچيز است
 باالنس حجمـي  بنابراين و استبر اين است كه چگالي خاك ثابت        

موازنه بقـاي جـرم بـراي ريـشه و          . همان باالنس جرمي خواهد بود    
  زير استصورت  ريزوسفر اطراف آن به

)۱                    (                               i)t()t(R
i ]DG[V

dt
dV

  
  

  كه در آن
Vi ،حجم ريزوسفر t،زمان VR   ،حجم ريشهi حجم ريزوسفر توليد 

ب رشد ئ ضرا D(t)و  G(t)شده به روي ميزان ريشه جديد توليد شده و 
1iو  VI = VRبراي محاسبات ريشه . ژه ريشه هستند  و مرگ وي  

  .است
موازنه حجم براي توده خاك شامل تبديل خاك بـه ريزوسـفر و      
ريشه در حين رشد ريشه و از طرفي افـزايش ميـزان خـاك بـر اثـر           

سازي از ناحيه مرگ ريشه اسـت كـه    خاكفرايند توليد خاك در اثر    
  شود  درجه اول در نظر گرفته ميفراينديك 

)۲                (                     )t(RiDH
B GV]1[VK

dt
dV

  
  

  كه در آن
KH   ضريب خاك شوندگي ، t انديس   ، زمان B   براي بدنه خـاك و D 

  .براي مرگ است

در اينجا فرض بر اين است . مربوط به مرگ ريشه است ۳رابطه 
  يابند كه ريشه و ريزوسفر پس از مرگ ريشه به اين ناحيه انتقال مي

)۳             (                        DH)t(Ri
B VKDV]1[

dt
dV

   
  

باالنس جرمي توليد و مرگ ريشه و خاك در ايـن سـه   ،  باال  روابط  
  .دهند را نشان ميناحيه 

هـا در    دست آوردن ميزان کاهش آلودگي      به ،سازي هدف از مدل  
واحد زمان يعني 

dt
dC شودليد بايد به نحوي اين ترم تولذا . بود  

)٤(                                                    
dt
dcV

dt
dvC

dt
)CV(d

  
  

  كه در اين رابطه
C غلظت آالينده و Vحجم سيستم است .  

هاي ريزوسفري   موازنه جرمي آالينده در هر ناحيه ريشه و اليه        
  استصورت زير  اطراف آن به

)۵(iiiiiRBIR
ii CVKC)t(DVC)t(GV

dt
)Vc(d

  
  

  بطه باالكه در را
جمله اول نشان دهنده ميزان ورود آالينده از ناحيه توده خاك است     

يابد و فقط در خاك  اي به ريشه راه نمي و فرض شده كه هيچ آالينده
 آالينده وجود خواهد داشت و جمله       ،ريزوسفرها اطراف ريشه يعني  

ها از ناحيه اول به ناحيه مرگ  دوم نشان دهنده ميزان خروج آالينده   
هـاي   جمله سوم ميزان پاکـسازي آالينـده توسـط اليـه          . ه است ريش

 كه اين ميـزان توسـط ضـريب پاکـسازي           دهد  را نشان مي  ريزوسفر  
  . شود  تعيين ميKiبيولوژيكي در اليه ريزوسفير با 

 نوشـته  نيـز نظير رابطه باال براي ناحيه مرگ ريشه و توده خاك  
 و ميـزان  گيـرد  مي قرار  ۴شود و در رابطه      مي

dt
dc    بـراي هـر ناحيـه 

 ۶بـراي ناحيـه ريزوسـفري رابطـه       عنـوان مثـال       بـه . آيد دست مي  هب
  آيد دست مي به

  

)۶         (ii
i

iitB)t(iR
i

i CK]
dt
dvCCDCGV[

V
1

dt
dc

  
  

با محاسبه رابطه باال كه بيانگر تغييرات غلظت آالينده نسبت به 
  و حـل اسـت  ناحيه مـورد بررسـي در سيـستم    ۳زمان در هر يك از    

 به ايـن  .دست آورد هها را ب توان ميزان کاهش آالينده     مي ،عددي آن 
ها و پارامترهـاي سـمت راسـت روابـط بـاال             منظور بايد تمام جمله   

 G(t)  باترتيب توابع رشد و مرگ ريشه که به معين باشند كه به غير از
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 ١٣٩٠ سال ١  شماره                                                                                                                  آب و فاضالب 

روشـي کـه در   . انـد   قابل محاسبه  ، مابقي شوند  نمايش داده مي   D(t)و  
  .بود ١ روش انباشته،از آن استفاده شداين تحقيق 

عنـوان ميـزان    مقدار جرم ريشه موجود در هر سـال بـه   بيشترين  
 ، با توجه بـه مفـاهيم مـدل    . شود افزايش ساليانه ريشه تعريف مي    

  شود مي تعريف صورت زير به
  

)۷                                         (
)]t(Lmax[

)]t(Lmin[)]t(Lmax[ 
  

  

  بطهكه در اين را
    درصد ساليانه ميزان افزايش ريشه وL معرف طول ريشه اسـت  .

  . خواهد بود۱ براي گياهان يكساله برابر  با اين تعريف
]Lmax[در رابطه بـاال      )t(   در L(Tm/2)   و ]Lmin[ )t(   در L(™) 

دست  به زير رابطهطبق  L(z,t) نيز با انتگرال گيري از L(t). خواهد بود 
  آيد مي
)۸                                                            (dz)t,z(L)t(L

0



  
  كه در اين رابطه 

Zعمق ريشه است  .  
2P2e1توان نشان داد كـه      با توجه به اين تعاريف مي       .

به  (۵/۲شروع و  به ) =۱/۰ به ازاي (۰۵/۰ از  p2گستره پارامتر  
 بيشترينتوان نشان داد كه  نهايتاً مي. ختم مي شود  ) =۹۹/۰ ازاي

جرم ريشه برابر خواهد بود با    
3

2m1

P
)Pexp(ZP  و از اينجا پـارامتر 

P1 گردد نيز تعيين مي .  
توان نوشت  طبق تعريف انجام شده براي توابع مرگ و ريشه مي

]۱۵[  
ميـزان  -ان مرگ ريشه  ميز) * (طول ريشه = (تغيير طول ريشه    

  )رشد ريشه
)۹                               (

t
L

t
L

L)DG( )t()t(
)t()t()t( 







  
  

  آيد دست مي به ۱۰رابطه  ،با ساده سازي
)۱۰                                             (

)t(L
1DG )t()t(  

)t(
)t(L


  

  

 توابـع هميـشه مثبـت ذيـل     ،در اين مرحله با انجام برخي محاسبات   
  آيد دست مي  بهG(t) و D(t) براي

)۱۱                                     ()]
T
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T
t2cos(1[PG

m
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m
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)۱۲                                     ()]
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T
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1 Lumped 

عبارتي  بازه زماني بين رشد و مرگ ريشه يا به P5روابط باال در 
 ماه در دو حدود تحقيقات گذشتهه است كه با توجه به طول عمر ريش
بـه  نيز با اسـتفاده از روابـط رياضـي           P4پارامتر  . شود نظر گرفته مي  

  ]۱۶[آيد  دست مي  زير بهصورت

)۱۳                                                            (
)

T
Psin(T

PP

m

5
m

2
4 


  

  

عنوان ميـزان تغييـرات حجـم       ه ب iدر روابط ذکر شده پارامتر      
 از ريزوسفر بر واحـد تغييـرات حجـم ريـشه در نظـر گرفتـه       iناحيه  

. گيري دقيق تجربي حجم ريزوسفر بسيار مشکل است اندازه. شود مي
اي از ايـن    روشـهايي بـراي تخمـين عاقالنـه     ،در تحقيقات مختلـف   

 ،هـاي ريزوسـفر   م اليـه بـراي محاسـبه حجـ     . پارامتر ارائه شده است   
 در نظـر   RTهـايي بـه ضـخامت         و اليه  rشعاع   با   اي سيستم استوانه 

  بنابراين. شود گرفته مي
  

)۱۴                  ()]RT)1i(r[]RT)i(r([LV 22
i   

  

  رابطه كه در اين 
i    معرف اليه i   رابطه در . شود هاي داخلي شروع مي ام است و از اليه

هـاي   وي هـم افتـادگي بـين اليـه     فرض بر اين است كـه هـيچ ر   باال
عالوه رابطه بـين حجـم       هب. هاي مختلف وجود ندارد    ريزوسفر ريشه 

در اين رابطه فرض بر اين     . است مورد نياز    ،ريزوسفر و حجم ريشه   
 و اسـت است كه فاکتور مهم در توليد ريزوسفر تغيير در طول ريشه   

ضـريب  شـود كـه    با توجه به اين فرض نشان داده مي . نه در قطر آن   
)(ژه ريزوسفر     حجمي وي  max

i   براي اليه i  دسـت    از رابطه زيـر بـه
  آيد مي

  

)۱۵                                                         (2
max

i
1i22




  
  

 ريزوسـفر  i برابر است با نسبت اندازه شعاع به ضخامت اليـه        كه
(r/RT) . تخمـين  رابطـه بـاال   با چگالي كم ريـشه،     هاي   براي سيستم

هـاي بـا چگـالي     خوبي از حجم ريزوسفر خواهد بود امـا در سيـستم         
مقاديري رابطه  اين ،نياز استمورد باالي ريشه كه براي گياه پااليي 
دليل همپوشـاني    دهد كه اين امر به     بيش از مقدار واقعي را نشان مي      

ك فرض اوليه براي در عنوان ي هب. هاي مختلف است  هاي ريشه  اليه
.maxنظر گرفتن اين همپوشـاني از       

i
20     تـا max.

i
40    اسـتفاده 

  .]۱۷ [شود مي
 نرخ تجزيه كنندگي براساس ميزان فاصله ،تجزيهثوابت مورد در 

هـاي   ب اليـه ئشود كه ضرا  فرض مي . شود از ريشه در نظر گرفته مي     
كند و  ميطور خطي کاهش پيدا      ريشه به  ريزوسفر براساس فاصله از   

 ضـريب   .رسـد   مـي  برابـر ضـريب تـوده خـاك          ۵/۱در اليه آخر به     
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 برابـر مقـدار تـوده خـاك در نظـر گرفتـه            ۱۰ترين اليـه نيـز       داخلي
شـود كـه فعاليـت     اين فرضيات بـر ايـن اسـاس انجـام مـي       . شود مي

ده  ميكربـي تـو  ت برابـر فعاليـ  ۱۰۰ تـا  ۵ها بين  ميكربي در اين اليه  
 . ضـريب تجزيـه ريـشه اسـت       ، آخـرين ضـريب    .]۱۸[ خاك اسـت  

 از ،ضــريب خــاك شــوندگي يــا ضــريب تجزيــه ريــشه و ريزوســفر
شود  هاي خاك شده تخمين زده مي روي گونهبر مطالعات انجام شده   

 تمام ريشه و ريزوسفر مربـوط     ، اگرچه بر اساس فرضيه اوليه     .]۱۹[
ض باعث خطا در تخمين شوند اما اين فر به آن وارد ناحيه مرگ مي     

دليل اين امر اين است كـه سـرعت         . گردد  ميضريب خاك شوندگي    
خود است كه هاي ريزوسفر   خاك شوندگي ريشه بسيار کمتر از اليه      

براي ضريب خاك شوندگي در هر نيمه عمـر   لذا  . اند قبالً خاك بوده  
. شـود   در نظـر گرفتـه مـي       ۰۲۲/۰) روز(  -۱ مقداري برابر  ، روزه ۳۱

  .اند  آورده شده۱ در جدول اين پارامترهتمام ا
  

   نتايج آزمايشگاهي-۳
 از نتـايج تحقيـق      ،مقايسه نتايج مدل با اطالعات تجربـي      منظور    به

هاي نفتي  ديگري كه اخيراً در ايران براي فرايند گياه پااليي آالينده
 ت معـادال .]۲۰[آلفا انجام شـده اسـتفاده گرديـد       -بر روي گياه آلفا   

منظـور حـل      بـه  . استفاده از شرايط مـرزي حـل شـدند         ديفرانسيل با 
 ويرايش MATLABنويسي   ديفرانسيل از نرم افزار برنامهتمعادال

  . استفاده گرديد۰۴/۷
  
  نتايج و بحث -۴

 دو نـوع نتيجـه      ، ديفرانسيل مربوط به مـدل     تاز حل عددي معادال   
نوع اول مربوط به حجم نواحي مختلف توده خاك،         . آيد دست مي  هب

 و نوع دوم مربوط بـه       استهاي ريزوسفر براي سيستم       و اليه  ريشه

 ،هـا  در هـر نـوع از ايـن داده      . تغييرات غلظت در اين نـواحي اسـت       
آيد كه براي آسان شدن مقايسه بين آنها هم         دست مي  هنمودارهايي ب 

 ، زمـان  -زمـان و هـم نمودارهـاي غلظـت        -براي نمودارهـاي حجـم    
ن حجـم و غلظـت نـواحي        كـه همـا    هامحورهاي عمودي اين نمودار   

ترتيب به حجم اوليـه كـل خـاك و غلظـت اوليـه                به ،مختلف هستند 
 تا بتوان نتايج را بر حسب درصد       ندآلودگي در آن ناحيه تقسيم شد     

  .بيان نمود
 مربوط به   ، حجم نشود بيشتري   ديده مي  ۲طور كه در شکل      همان

ميزان  با گذر زمان از ميزان توده خاك كم شده و به .توده خاك است
زماني كه ريشه . شود تر به ريزوسفر اضافه مي طور گسترده  به وريشه

ميزان ناحيه مرگ   بهفت،و ريزوسفر مربوطه تحليل رفته و کاهش يا   
گردد و ايـن چرخـه    ميزان توده خاك اضافه مي   به نريشه و پس از آ    

  .يابد ادامه مي
  

  روز 
  نسبت به هممقايسه در صد حجمي قسمتهاي مختلف سيستم  -۲شکل 

  
  ]۲۰[ پارامترهاي طراحي الزم براي استفاده در اين مدل-۱جدول 

  گياهان يكساله   گياهان دائمي   پارامترهاي طراحي
  r mm  ۳۴/۰  mm  ۳۴/۰  شعاع ريشه،

  RT mm  ۳/۰  mm  ۳/۰هاي ريزوسفير،  ضخامت اليه
    max۴/۰  max۴/۰ضريب حجمي ريزوسفير، 

 KHثابت خاك شوندگي ريشه، 
  ۰۲۲/۰) روز( -۱  ۰۲۲/۰) روز( -۱

 KDضريب تجزيه كنندگي ناحيه مرگ ريشه، 
  ۰۰۲/۰) روز( -۱  ۰۰۲/۰) روز( -۱

 KBضريب تجزيه كنندگي توده خاك، 
  ۰۰۰۵/۰) روز( -۱  ۰۰۰۵/۰) روز( -۱

    ۲۹/۰  ۹۸/۰ه، درصد ساليانه ميزان افزايش ريش
  cm  ۲۰  cm  ۲۰  )درصد ريشه باال ي اين عمق قرار داردZm ) ۹۹بيشينه عمق ريشه، 

   روز۵۵   روزP5 ۵۵طول عمر متوسط ريشه، 
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  روز  
هاي نفتي باقيمانده در نواحي مختلف گياهان   درصد آالينده- ۳شکل 

  =۹۸/۰ يكساله
  

 مــدل در حــذف هيــان نــواحي چندگانــاي م  مقايــسه۳شــکل در 
 .نمايش داده شده اسـت ) =۹۸/۰(ها براي گياهان يكساله    آالينده

وسط تها  كه بيشترين ميزان حذف آاليندهدهد   نشان مي اين مقايسه   
ريـشه و کمتـرين ميـزان پاکـسازي        نزديك به    هاي ريزوسفري  اليه

ياهـان  مـورد گ   درقابل توجـه  نکته  . گيرد توسط توده خاك انجام مي    
ثير زيادي در أ عمالً ت،هاي آخر ريزوسفري يكساله اين است كه اليه

  .کنند پاکسازي ندارند و شبيه به توده خاك عمل مي
هـا و    هاي تجربي حاصل از آزمايش     اي بين داده    مقايسه ۴شکل  

ارائـه  بيني شده توسط مدل  هاي حاصل از ميزان پاکسازي پيش    داده
 سازگاري خوبي با   ،شود نتايج مدل   ي همانطور كه مشاهده م    .دهد  مي

دليـل ايـن    . شتنداها    هاي تجربي حاصل از اين سري آزمايش       داده
عبارتي شسته شدن آلودگي از خاك اسـت كـه    امر نيز هدررفت يا به  

 جـزء و اين هدر رفـت آلـودگي    تحقيق از آن جلوگيري نشد  اين  در  
  .محسوب شدپاکسازي انجام شده توسط فرايند گياه پااليي 

  روز  
دست آمده از مدل و  همقايسه ميان درصد آالينده باقيمانده ب - ۴شکل 

   تجربيهايآزمايش
  
  گيري  نتيجه-۵

آلفا -هاي آزمايشگاهي گياه آلفا مدل رياضي ارائه شده با نتايج داده     
 ميزان آالينده باقيمانده    فت،ر  كه انتظار مي   همانطور. مقايسه گرديد 

هـاي   مدل بـا داده  . داشتد نزولي    يك رون  ،در خاك نسبت به زمان    
بـه هـر حـال چنـين        . نـشان داد  آزمايشگاهي تطـابق نـسبتاً خـوبي        

هـا   هـايي بـدون بررسـي بـراي سـاير گياهـان و سـاير آالينـده                 مدل
 يفيزيكهاي  كميتمواد شيميايي بايد  . كار گرفته شوند   توانند به  نمي

رفته شده كار گ ب بهئ مشابهي داشته باشند و همچنين ضرااييو شيمي
  .  بررسي گردنديدر مدل بايد براي هر نوع شرايط

هـاي   دسـت آمـده از سـايت     همدل با اطالعات ب   در اين تحقيق،    
كـار گرفتـه شـده از اطالعـات       پارامترهـاي بـه  . نشد واسنجيبزرگ  

ــشگاهي ــزرگ   شــرايط ســايت،آزماي ــههــاي ب ــنعكس  را ب خــوبي م
  .كنند نمي
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