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چکیده:
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ( )PAHsبهدلیل حضورر و ویع آن در محویط و خورا

ومیت ،جهشزایوی و ورطانزایی بعنوران یکوی از

مهمترین آلایندههای محیط زیست محسرب میشرند .این ترکیبات از آلایندههای اصلی خاک محسرب میشرند .یکی از روشهای مؤثر ،دو تدار محیط
زیست و دارای ترجیه اقتصادی ،زیست پالایی خاکهای آلرده میباشد .قارچها از مرفقترین ریز ازوارهها در حذف این ترکیبات شاخته شدهاند .هودف از
این مطالعه شنا ایی قارچ های برمی و ازگار با ترکیبات  PAHا ت تا با ا تفاده از آن جدایهها نسبت به زیست پالایی این ترکیبوات در خواک اقودا
نمرد .خاک آلرده در محل تجمع لجن های ا یدی حاصل از بازیافت روغن های مسوتعمل در اطوراف شوهرک صونعتی اشوتهارد ،بعنوران منطقوه موررد
مطالعه انتخاب گردید .برخی قوارچ هوای بورمی از جملوه  Alternaria chlamydosporigena ، Aspergillus fumigatusو Penicillium
 chrysogenumدر منطقه آلرده شنا ایی شد .برای آزمایش اثر بخشی قارچ ها در زیست پالایی PAHها ،جدایههای شنا ایی شده به خواک آلورده
تلقیح گردید .پس از گذشت  11و  05روز از زمان تلقیح غلظت باقیمانده  PAHها با ا تفاده از د تگاه کروماترگرافی گازی جرموی انودازهگیوری شود.
دادههای حاصله با ا تفاده از نر افزار  Excelو برر ی میانگین و انحراف معیار دادهها و آزمرن  Tukey HSDبرای مقایسه میانگین دادههوا ،تفسویر
گردید .نتایج نشان داد هر ه گرنه قارچی شنا ایی شده در این مطالعوه بطورر قابول ملاحظوهای در حوذف زیسوتی  PAHهوا موؤثر بردنود .بطرریکوه
بیشترین میزان حذف مربرط به نفتالن و ا نافتن بدلیل فرار بردن این ترکیبات برد .حذف بنزو [ ]aپوایرن کوه ورطانزاتورین  PAHو در عوین حوا
دارای بیشترین وزن مرلکرلی در ایون مطالعوه ا وت ،تر وط جدایوههوای  Alternaria chlamydosporigena ،Aspergillus fumigatusو
 Penicillium chrysogenumبه ترتیب % 05 ،%05و  %71برده ا ت .علاوه بر این اختلاف معنی داری بین گرنه هوای مختلود در کواهش غلظوت
انراع  PAHدر طح  α=.05مشاهده گردید.
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،1بهار 1711
جابجایی یا محبرس نمردن محیطهای آلاینوده اشواره

 .1مقدمه
خوواک منبووع عظوویم و وورمایه گرانقوودری ا ووت کووه
بسیاری از مسائل حیاتی و نیازهای ضوروری انسوان و
دیگر مرجوردات زنوده بوه آن وابسوته ا وت .افوزایش
جمعیت و صنعتی شدن کشررها بورای رفوع نیازهوای
کنرنی بشر حجم زیادی از آلایندهها را به محویط وارد
نموورده ا ووت کووه در وا هووای اخیوور زن و

خطوور

ناپایداری را به صودا در آورده ا وت .پاکسوازی خواک
های آلرده در حا حاضر یکی از اولریتهوای جراموع
محسرب می گردد که دلیل آن بالوا رفوتن ا وتاندارد
های حیات و آگاهی بیشتر با مسوائل زیسوتمحیطوی
ا ت .از آلایندههای خاک که در ا های اخیر موررد
ترجه قرار گرفتها ت هیدروکربنهای آروماتیک چنود
حلقهای میباشند .خاکهای آلرده به هیدروکربنهای
آروماتیووک چنوود حلقووهای ( )PAHs7دارای پتانسوویل
ریسک برای لامت انسان و محیط زیسوت محسورب
میشرد ( .)Sanscartier, 2009هیودرو کوربنهوای

نمرد .این فناوریها علاوه بور اینکوه از نظور اقتصوادی
ترجیه ندارد عمدتا منجور بوه انتقوا آلوردگی از یوک
محیط به محیط دیگور خراهود شود .در ایون مطالعوه
روش زیسووتپالووایی بعنووران روش دو ووتدار محوویط
زیست که دارای ترجیه اقتصادی ا ت برای پاکسوازی
خاکهای آلرده به این ترکیبات انتخواب شوده ا وت.
ریز ازوارههای متعددی بورای حوذف ایون ترکیبوات
شنا ایی شده اند که قارچ ها بدلیل ترانایی ذاتی آنهوا
در حذف این ترکیبات انتخاب شدند .در ایون مطالعوه
به برر ی میوزان حوذف انوراعی از هیودروکربنهوای
آروماتیووک دو تووا پوونج حلقووهای تر ووط گرنووه هووای
قووارچ Alternaria ،Aspergillus fumigatus

 chlamydosporigenaو

Penicillium

 chrysogenumکه از خاک آلرده به ایون ترکیبوات
جدا ازی شده ،پرداخته خراهد شد.

 .1-1هیدروکربن های آروماتیک چند حلقهای

آروماتیک چند حلقهای ترکیباتی هستند کوه حوداقل

بطرر کلی هیدروکربنهای آروماتیوک چنود حلقوهای

از دو یا تعداد بیشتری ازحلقههوای پیر وته بنوزن در

جامد و بی رن  ،فید و برخی زرد کمرن

هسوتند،

یک خط یا خرشه تشوکیل شوده انود و معمرلوار دارای

دارای نقطه ذوب و جورش بالوا ،فشوار بخوار پوایین و

تنها اتمهای کربن و هیدروژن برده با ایون وجورد اتوم

حلالیت کموی در آب دارنود( )Bisht et al., 2015و

هوای نیتووروژن ،گوورگرد و اکسوینن ممکوون ا ووت بووه

و پیرولیوز موراد آلوی

راحتووی در حلقووه بنزنووی جووایگزین شووده و ترکیبووات
آروماتیووک هترو وویکلیک (نوواجرر حلقووه) را تشووکیل

عمدتار ناشوی از ورخت نواق

هستند و دارای هر دو منشو طبیعوی و انسوانی موی-
باشند که می تران از آتش رزی جنگلهوا ،فعالیوت-

دهنوود .بیشووتر تحقیقووات صووررت گرفتووه بوور روی

های آتشفشوان بعنوران مهمتورین عرامول طبیعوی و

PAHهای کرچک تمرکز یافتوه ا وت کوه بودلیل در

انتشووار از و ووایل نقلیووه ،وورزاندن چوورب ،وورزاندن

د ترس بردن بیشتر ایون ترکیبوات در محویط ا وت

رختهای فسیلی در صنایع ،گر کن هوای خوانگی،

(.)Haritash, 2009
روشهای متعارفی جهت حوذف ایون ترکیبوات ارائوه
شده ا وت کوه از آن جملوه مویتوران بوه ورزاندن،
2- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

زباله رزها و فرایند پالایش نفت خوا و اغلوب در اثور
رخت ناق

ترکیبات کربنی بعنران مهمترین عرامل

انتشووار ایوون آلاینووده هووا نووا بوورد PAH .هووا دارای
بیشترین تنورع واختاری در طبیعوت در مقایسوه بوا
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زیست پالایی خاک های آلرده به هیدروکربن های ...
کلیه مرلکر های غیر هالرژنه در زیستکوره هسوتند.

ترکیبات  PAHبهراحتی جذب بخش آلی ذرات جامد

علاوه بر این با ترلید و انتقا محصورلات نفتوی مقودار

میشرند و در نتیجه بصررت ریزآلایندههای پایودار در

این هیدروکربنها در آب و ر ربات افوزایش موییابود

محیط زیست باقی میمانند .هرا ،خاک ،آب و گیاهان

( .)Kadri et al., 2017چندین صد ترکیب مختلود

بعنران منابع پذیرنده  PAHها شناخته شدهانود بوه-

از  PAHsمرجوورد ا ووت امووا طبووق گووزارش آژانووس

طرریکه بیشترین میزان آن در خواک گوزارش شوده

حفاظت محویط زیسوت آمریکوا ()US EPA, 2015

ا وت( .)ATSDR, 2015همچنوین فرمور عمورمی

تعداد  10ترکیب در فهر ت آلاینده هوای اولریوتدار

ترکیبات آروماتیوک  CnH2n-6معرفوی شوده ا وت

ارائه شده ا ت (جدو .)1

(.)Alikhani & Eskandari, 2016

جدول -1هیدروکربنهای حلقوی آروماتیک در فهرست مواد آلاینده اولویتدار()EPA, 2014

حلقه

شیمیایی

مرلکرلی

(درجه انتی

(میلی گر بر لیتر)
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گراد)

C10H8

111

33

7/1

100

10

7/1

10

7/17
5/500

ردید

تعداد

فرمر

وزن

نقطه ذوب

حلالیت در آب در 100c

ترکیبات PAH

1

Naphthalene

1

1

Acenaphthene

7

C12H10

7

Acenaphthylene

7

C12H8

101

0

Anthracene

7

C14H10

131

111

0

Phenanthrene

7

C14H10

131

11/0

1/1

0

Fluorene

7

C13H10

100

110

1/1

3

Fluoranthene

7

C16H10

157

111

5/10

1

Benzo(a)anthracene

0

C18H12

111

101

5/511

1

Chrysene

0

C18H12

111

107

5/5510

15

Pyrene

0

C16H10

151

100

5/171

11

Benzo(a)pyrene

0

C20H12

101

131

5/5571

11

)Benzo(b
fluoranthene

0

C20H12

101

101

5/5510

17

)Benzo(k
fluoranthene

0

C20H12

101

110

5/5551

10

)Dibenzo(a,h
anthracene

0

C22H14

131

100

5/5550

10

Benzo(g,h,i)perylene

0

C22H12

130

133

5/55510

10

Indeno
(1,2,3-cd)pyrene

0

C22H12

130

101

5/501

صفحه 7

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،1بهار 1711
.2-1

حذف

هیدروکربنهای

آروماتیک

چندحلقهای توسط ریزسازوارهها(زیست پالایی)4
یکی از فناوریهای مهم بورای پاکسوازی خواکهوای

بسیاری از ترکیبات آلی را دارند ( Khodaparast et

.)al, 2011

 .4-1متابولیسم هیدروکربن های آروماتیک

آلرده به هیدروکربنهای آروماتیک پالوایش میکروبوی

چندحلقهای توسط قارچ ها

ا ووت کووه در آن تجزیووه زیسووتی دخیوول بوورده کووه

اگر چه ممکن ا ت کشت باکتریهوا آ وان و وریع

عبارتست از شکستن موراد شویمیایی آلاینوده تر وط

باشد ،اما قارچها مزایای بیشتری از باکتری دارنود کوه

ریز ازوازه به عنران منبعی برای ت مین غذا یا انورژی.

ممکن ا ت در حذف زیستی آلایندهها قابول ا وتفاده

در واقووع در ایوون روش ریز ووازوارههووا از ترکیبوواتی

باشند از جمله مقاومت بیشتر به  pHپایین و ترانوایی

همچرن  PAHها بعنران منبع کربن و انرژی ا تفاده

تجزیووه و وواختن گسووتره و وویعی از ربسووتراهای

می کنند و این عامل منجر به شکسته شودن واختار

طبیعی کمپلکس مانند لرلز ،همی ولرلز ،لکتوین و

مرلکرلی این ترکیبات و کاهش میتشان خراهد شد.

پکتین .ترانایی تجزیه کمپلکسها ،مربورط بوه آنوزیم

این روش با ا تفاده از تکثیر و تلقیح ریز ازوارههوای

های خارج لرلی با اختصا

نسبتار پایین ا وت کوه

مؤثر در تجزیه این آلایندهها منجر به کواهش غلظوت

قارچها را قادر می ازد دامنه و یعی از ترکیبات آلوی

یا حذف آن خراهند شود کوه در ایون مسویر انتخواب

پایوودار در طبیعووت از جملووه بسوویاری از ترکیبووات

زیر ازواره منا ب و ا تفاده بهینه از تران حذف آنهوا

آروماتیووک کووه دارای کلوور و کووربن در زنجیووره خوورد

در روند اجرایی شدن فرایند زیست پالایی بسیار موؤثر

هستند همچرن هالیودهای آلوی مقواو نظیور ،DDT

خراهد برد.

پنتا کلروفنل ،بوی فنیول هوای چنود کلوره ،دی بنوزو

 .3-1قارچ ها

دیرکسووین ،لینوودن و آلکووانهووا را تجزیووه و معوودنی

قارچها مرجرداتی یرکاریرت و هرازی هستند با هسته
مشخ

که دارای اندا رویشی رشتهای (میسیلیرمی)

یا تک لرلی برده ،فاقد کلروفیل و دارای دیراره
لرلی بسیار ختی هستند که با دیراره باکتری ها
متفاوت ا ت و بیشتر ترکیبات تشکیل دهنده آن را
پلی اکاریدهایی چرن گلرکان ( 05-75درصد) و
منان ( 75درصد) می باشد ،بقیه دیراره لرلی را
کیتین و پروتئین و چربی تشکیل می دهد .ترکیب
شیمیایی این دیراره در تما قارچ ها یکسان نیست.
قارچها ریز مرجردات هتروتروف (خرراک گیر) هستند
که به علت داشتن آنزیمهای قری قدرت تجزیه

نمایند(.)Shim et al., 2002بسیاری از آلاینده هایی
که غیر قابل حل برده و یا حلالیت بسیار کمی دارند و
بدلیل عد حلالیتشان در برابر ورود به لر های ریز
ووازواره هووایی کووه دارای آنووزیم هووای درون وولرلی
هستند مقاومت نشان می دهند .این در حالیست کوه
ریز ازوارههایی نظیر قارچ ها کوه ترلیود آنوزیمهوای
برون لرلی می نمایند بدلیل مرفقیتشوان در تجزیوه
این آلایندهها از جمله  PAHها بسیار مررد ترجه قرار
گرفته و دارای اهمیت زیادی هستند(،Singh, 2006
.)Novotny, 1999
تفاوت دیگر قارچها با باکتریها در این ا ت که قارچ
ها به جای تقسیم شدن دوتایی بوه صوررت گسوترش

4-Bioremediation

هیفی رشد مویکننود کوه ایون عامول نیوز منجور بوه
صفحه 0

زیست پالایی خاک های آلرده به هیدروکربن های ...
گسترش بیشتر آنها در محیط و تمواس بیشوتر و در

پسماند خطرناک ارائه نشده ا ت .ماده اصلی تشکیل

نتیجه جذب مطلرب تر آلاینودههوا در فراینود زیسوت

دهنده لجن ا یدی ترکیبات غیراشباع قطبی و

پالایی خراهد شد .بر خلاف یسوتم باکتریوایی ،قوارچ

آ فالتین ا ت که ترکیبی مشابه قیر حاصل از

ها ترکیبات  PAHsرا به و یله یک مکوانیز جوانبی

پالایش نفت خا دارد که شامل هیدروکربررهای آلی

حذف نمرده و متابرلیتهایی بعنران محصور نهوایی

و اختمان کلرئیدی متشکل از آ فالتین و مالتین

ترلید می کنند .در این فرایند متابرلیتهوای ترلیودی

ا ت (.)Jafari et al., 2014

دارای میت و رطان زایی بسیار کمتر برده که ایون

 .2-2آماده سازی خاک

نشاندهنده میتزدایی از این آلایندههوا موی باشود.
درصد کل جمعیت ریز ازواره های خاک کوه ترانوایی
تجزیه هیدروکربن هوا را دارد از  5/17درصود توا 05
درصد کل باکتری ها و  0تا  11درصد کل قوارچهوای
خاک را شامل میشورد ()Koul & Fulekar, 2013
که همین آمار نشاندهنده ترانایی بیشتر قوارچهوا در
تجزیه این نرع ترکیبات ا ت.

 .2مواد و روش ها
 .1-2مکان نمونه برداری
خاک مررد ا تفاده در این تحقیق از اطراف محل دپر
لجن های ا ویدی حاصول از فراینود بازیافوت روغون
مرتررهووای کووارکرده در شهر ووتان اشووتهارد واقووع
در" 05°13' 1/01شرقی و " 70°01' 07/01شومالی
ا تخراج گردید.
برا اس آمار منتشر شده تر ط ازمان صنایع کشرر
در حا حاضر بیش از  155کارخانه بازیافت روغن
مرترر کارکرده در را ر کشرر در حا فعالیت ا ت
که اکثرار به روش

نتی یعنی ا تفاده از ا ید

رلفرریک و خاک رس فعالیت می نمایند .در این

ه نمرنه خاک بوه روش تصوادفی از  0نقطوه اطوراف
حرضچه های آلرده از عمق  5-75انتی متر برداشت
و در ظروف آلرمینیرمی در دمای  0درجه انتی گراد
نگهداری گردیود.جهت فوراهم نموردن خواک همگون
دارای غلظت  PAHمشخ

که احتموا اثور توداخل

ایر آلاینده ها در آن نزدیوک بوه صوفر ا وت خواک
عاری از آلردگی لواز بورد کوه ایون خواک از منطقوه
رو تایی حصار-و ویه کورج بوه تعوداد  7نمرنوه از 0
نقطه به صررت ترکیبی به روش تصادفی تهیه گردیود
که در مرحله بعد این خاک تر ط غلظت مشخصی از
 PAHهای منتخب آلرده شد .انراع  PAHها طورری
انتخاب شدند که دارای تعداد حلقه های متفاوت برده
تا بتران روند حذف آنها را در طی زمان بر ا اس وزن
مرلکرلی و حلالیت در آب تحلیل نمرد که عبارتنود از:
نفتووالن ( ،)Nا وونافتن ( ،)Aceفنووانترن ( ،)Pپووایرن
( ،)Pyrکرایزن ( )Chrو بنزو [ ]aپوایرن (.)B[a]Pyr
در انتها خاک آلرده به روش مصونرعی 0جهوت انجوا
مطالعات ا تفاده گردید.

 .3-2جداسازی قاارچ هاا از نموناه هاای خااک

فرایند پانزده درصد از حجم روغن کارکرده تبدیل به

آلوده

لجن ا یدی می شرد و در مجمرع الانه حدود 105

نمرنههای خاک پس از خشک شدن از الک  1میلی

هزار تن از این پسماند در کشرر ترلید می گردد که

متر رد شده و همگن شدند 15 .گر از خاک همرژن

تا کنرن راهکار منا بی جهت امحاء آن بعنران یک
soil

5-Spike

صفحه 0
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شده به  155میلی لیتر آگار  5/50%اترکلاو شده در

تعیین ترالی 3ژنها محصرلات تکثیر شده  ،برای

ارلن مایر  055میلی لیتری اضافه گردید و  15دقیقه

خال

در شیکر بصررت رفت و برگشتی با  15دور/دقیقه

شرکت پیشگا تهران ( )www.pishgambc.comبه

مخلرط گردید .به مدت  75دقیقه در حالت کرن

شرکت ماکروژن کشرر کره جنربی ( Macrogen,

قرار گرفت تا بخش جامد در آن ر رب کند و ریا

 )South Koreaفر تاده شد .بعد از دریافت فایل

رقت از محلر رویی به میزان  15-1 ،15-1و 15-7

قطعات تعیین ترالی شده ،کروماترگرا مربرط به

تهیه گردید و  1555میکرولیتر از هر رقت بر روی

ترالیها با ا تفاده از نور افزار Chromas Pro

طح تشتکهای پتری حاوی محیط کشت
 PDA ،MEA ،MYEAو  YGCبدون  PAHو
حاوی

آنتیبیرتیک

کلرامفنیکل،

یپلکس،

ازی و تعیینترالی نرکلئرتیدی از طریق

نسوخه  1.7.6و نور افزار  Editseqنسخه
مشاهده،

ویرایش

و

در

بانک

5.01

ژن

( )/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blastبلا ت

جنتامایسین و پنی یلین در ه تکرار پخش گردید

یا مشابهت ازی شدند (.)Altschul et al, 1997

و در انکرباترر در دمای  10oCتاریکی قرار داده شد.

 .5-2آماده سازی تیمار

(برای جلرگیری از رشد باکتریها ،در هر لیتر محیط
آماده شده میزان  15قطره  15 ،Ciplexقطره
جنتامایسین 15 ،قطره کلرامفنیکل و  055µlپنی
یلین  0-7-7که با  0mlآب مقطر مخلرط گردیده
برد اضافه شد) .بعد از گذشت چهار تا هفت روز،
میزان رشد ریسه های قارچ ها مررد برر ی قرار
گرفت و آنهایی که به رشد منا ب ر یده بردند برای
خال

ازی به محیط  WAو پس به محیط

غذایی  PDAمنتقل گردیدند .در این مرحله پس از
تهیه ا لاید می تران با ترجه به وینگیهای ریخت
شنا ی قارچ ها به شنا ایی جنس اقدا نمرد که
البته در برخی مرارد شنا ایی تنها از طریق ریخت
شناختی امکانپذیر نبرد و شنا ایی مرلکرلی برای
تایید انجا گردید (.)Olivier Potin et al., 2004

 .4-2مطالعات مولکولی

از الک  5/11 mmعبرر داده شد .از لرلههای آزمایش
 10mlا تفاده و در هر یک از لرله هوا  0گور خواک
آلرده اضافه گردید.
بنابراین هر یک از لرلهها شامل  0گر خاک آلرده و
 150ا پرر از هر یک از جدایهها به ازای هر گر
خاک برد .در تیمار شاهد که شامل کلرید جیره ا ت
میزان 5/3 gl-1از این ترکیب تهیه و به خاک اضافه
شد که این تیمار با ترجه به میت  HgCl2برای
قارچها که منجر به کشته شدن آنها می شرد ،میزان
جذب زیستی آلایندهها با ا تفاده از بیرمس مرده
قارچها را نشان خراهد داد .در نهایت برای هر تیمار 1
تکرار تهیه و پس از  11روز و  05روز از زمان تلقیح،
آنالیز میزان  PAHصررت پذیرفت.

 .6-2آنالیز  PAHدر خاک

ا تخراج دی ان ای 0ژنرمی قارچ با ا تفاده روش
ژان

خاک آلرده کوه در معوره هورا خشوک شوده ا وت

و ا تفنسرن ( Zhong and Steffenson,

د تگاه

کروماترگرافی

گازی-

جرمی

اخت

شرکت ( Agilentآمریکا) مد  3115مجهز به MS

 )2001با اعما اندکی تغییرات انجا گرفت .جهت
6- DNA

7- Sequencing

صفحه 0

زیست پالایی خاک های آلرده به هیدروکربن های ...
 0130ورودی

اخت شرکت  Agilentمد

 Split/Spitlessکه دارای طید نج جرمی از نرع

کردها بر کاهش غلظوت  PAHsاز فرمور شوماره 1
ا تفاده گردید:

چهار قطبی می باشد جهت اندازهگیری غلظت

×100

 PAHsا تفاده شد .جدا ازی تر ط یک ترن

فرمر ()1

مرئین از نرع پلی دی متیل یلرکسان ( HP-5 MS

که در آن:

 )(5%phenl)-95%با ابعاد m × 5/10 mm I.D.

 :C0غلطت  PAHدر زمان صفر در خاک آلرده شده

 75از جنس یلیکا باضخامت فیلم  5/10میکرومتر

به روش مصنرعی

انجا شد .از هلیر با خلر

 %11/111و فلری mL

 :Ceغلظت  PAHدر زمان  11و  05روز

 1min-1به عنران گاز حامل ا تفاده شد برای به

 : CHgCl2غلظت  PAHدر تیمار شاهد حاوی HgCl2

د ت آوردن بهترین جدا ازی و تفکیک بین

کلیه مشاهدات در  1تکرار برد که در نهایت با

پیکهای کروماترگرا بهد تآمده از برنامهریزیهای

محا به میانگین و انحراف معیار میزان تغییرات

رعتهای جریان

غلظت  PAHsدر طر زمان در تیمارهای مختلد در

مختلد دمایی برای

ترن و

ورودی گاز حامل ا تفاده شد .مد ا تفاده در ورودی
 Splitlessمیباشد .نر افزار د تگاه

MSD

 ChemStationورژن  E.02.01.1177می باشد.
روش ا تاندارد  MOOPAMبرای آماده ازی نمرنه
ها برای آنالیز د تگاهی ا تفاده شد.

بخش نتایج آورده شده ا ت.

 .3نتایج
نتایج مرتبط با ریختشنا ی و تعیین ترالی گرنههای
قارچی جدا ازی شده از خاک آلرده مررد ا تفاده در
این مطالعه منجربه معرفی ه گرنه Aspergillus

 .7-2محاسبه غلظت PAH

Alternaria chlamydosporigena ،fumigatus

غلظت PAHدر تیمارهای مختلد پس از گذشت 11

و  Penicillium chrysogenumگردید .بر این

روز و  05روز از زمان تلقیح قرائت شد .با ترجه به

ا اس در خاک آلرده به روش مصنرعی درصد حذف

غلظت نفتالن و

هر یک از ترکیبات  PAHتر ط هر یک از قارچها

داده های بهد ت آمده در خصر

ا نافتیلن با ترجه به فشار بخار و فراریت زیاد که در

برر ی گردید.

نمرنههای شاهد با حضرر  HgCl2نیز مشاهده شده

.1-3حذف  PAHها توسط

ا ت به ذکر تنها مقدار قرائت شده اکتفا شد و درصد
کاهش این ترکیبات با ا تفاده از فرمر شماره 1
محا به گردید( :نفتالین و ا نافتن)
)

فرمر ()1

Aspergillus

fumigatus
گرنه  Aspergillus fumigatusیوک گرنوه بیموارگر
انسانی محسرب می شرد و در نتیجه بورای پاکسوازی
مناطق آلرده که به طرر خا

با انسوانهوا در تمواس

ا ت پیشنهاد نمیگردد .با این وجرد نتیجه آزمایشات

و در مررد ایر ترکیبات  PAHبا ترجه به اثور جوذب

نشان می دهد عملکرد این قارچ بور خلواف آنچوه کوه

این ترکیبات تر ط جسم قوارچ و حوذف ایون عامول

میووزان تجزیووهپووذیری و در زیسووت د ووترسپووذیری

جهت نجش تنهوا اثور متابرلیسوم قوارچ و اثور نوانر

ترکیبات  PAHانتظار می رود ،مرفق به حوذف بنوزو
صفحه 3
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[ ]aپایرن تقریبار دو برابر بیش از فنانترن بوردها وت.

ا ت (نمردار .)1جالب ترجه ا ت که پوس از  05روز

این در حالیست که میزان حوذف بنوزو [ ]aپوایرن در

میزان حذف ترکیبات  PAHتر ط تیمارهای مختلد

 11روز او تنهووا  11درصوود بوورده ا ووت و پووس از

گرنووه  ،Aspergillus fumigatusبووا افووزایش وزن

گذشت  05روز این مقدار به  05درصد افزایش یافتوه

مرلکرلی آنها افزایش یافتها ت.

نمودار  -1میزان کاهش  PAHsتوسط Aspergillus fumigatus

Alternaria

را ترلید موی کنود .بطورر کلوی گرنوه Alternaria

 .2-3حذف  PAHها توسط

chlamydosporigena
این قارچ دارای مترادف های زیوادی ا وت کوه از آن

 chlamydosporigenaدر حذف فنانترن و کرایوزن

جمله میتوران بوه مهمتورین آن یعنوی P. notatum

 Westlingاشاره نمرد که اولین بار برای ترلیود پنوی

با عملکرد مشابه کمترین تو ثیر و در حوذف پوایرن و
بنزو [ ]aپایرن با عملکورد مشوابه بیشوترین تو ثیر را
داشته ا ت (نمردار .)1

یلین گزارش شده ا ت .این قارچ پرگنههای و یعی

نمودار  -2میزان کاهش  PAHsتوسط Alternaria chlamydosporigena

صفحه 1

زیست پالایی خاک های آلرده به هیدروکربن های ...
 .3-3حااذف  PAHهااا توسااط Penicillium

برده ا ت .این قوارچ عملکورد مطلورب و یکسوانی در

chrysogenum
گرنووه  Penicillium chrysogenumکووه منبووع

حذف فنانترن مشاهده شده ا ت و تا حدود  %00این
ترکیب حذف شده ا ت .حوذف کرایوزن و بنوزو []a

طبیعی برای پنی یلین بعنوران اولوین آنتویبیرتیوک

پایرن مقادیر و روند نسبتار مشابهی را نشان موی دهود

شناخته شده ا ت از دیگر گرنه های شناخته شده در

بطرریکووه پووس از گذشووت  05روز تووا ح ودود  %75از

این مطالعه ا ت که در حوذف ترکیبوات  PAHموؤثر

غلظت این ترکیبات کا ته شده ا ت (نمردار .)7

نمودار  -3میزان کاهش PAHsتوسط Penicillium chrysogenum

 .4-3مقایساااه اثربخشااای قاااارچهاااا در حاااذف
ترکیبااات هیاادروکربنهااای آروماتیااک چنااد
حلقهای
با ا تفاده از آزمرن  Tukey HSDبه مقایسه
میانگین میزان حذف ترکیبات  PAHمررد مطالعه
تر ط قارچ های

،Aspergillus fumigatus

chlamydosporigena

Alternaria

و

 Penicillium chrysogenumپرداخته شد .نتایج
نشان داد که اختلاف معنی داری بین گرنه های
مختلد در کاهش غلظت انراع  PAHها در طح
 α=.05وجرد دارد .همچنین

Penicillium

 chrysogenumبهترین عملکرد در حذف نفتالن،
chlamydosporigena

Alternaria

عملکرد در حذف ا نافتن و

بهترین

Aspergillus

 fumigatusبهترین عملکرد را در حذف فنانترن،
پایرن ،کرایزن و بنزو [ ]aپایرن داشته ا ت.

 .4بحث و نتیجه گیری
بر ا اس مطالعات قبلی با افزایش تعداد حلقههای
هیدروکربنهای آروماتیک تجزیه پذیری زیستی آن
کاهش مییابد (Bishnoi ،Winquist et al, 2014

 .)et al., 2007یکی از دلایل تجزیه کندتر
هیدروکربنهای آروماتیک که دارای حلقههای بیشتر
هستند جذب بیشتر این مراد تر ط ذرات خاک و
انتقا آهسته تر جر به لر ریز ازواره در مقایسه
با نیازهای متابرلیکی آن ا ت ( Andres et al.,

 .)2005همچنین افزایش تعداد حلقههای بنزنی
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای باعث پایداری
بیشتر در محیط شده و تجزیه زیستی را دشرارتر می
ازد .بنابراین در کلیه آزمایشات می تران کندتر
صفحه 1
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بردن تجزیه زیستی ترکیب بنزو [ ]aپایرن نسبت به

داده ا ت که گرنههایی از،Aspergillus spp.

هیدروکربنهای آروماتیک بک تر را به علت پایین

 Alternaria spp.و  Penicillium spp.از رایج

بردن میزان حلالیت آن دانست.

ترین گرنهها با بیشترین فراوانی در مناطق آلرده به

بیشتر مطالعات صررت پذیرفته بر روی هیدروکربن

ترکیبات نفتی میباشند ( Mohsenzadeh et al.,

های منفرد برده ا ت و این در حالیست که معمرل را

 .)2012همچنین  Chaillanو همکاران نیز در ا

ترکیبات  PAHها در خاک بصررت مخلرط حضرر

 1550نیز اعلا کرده اند جنسهای آ پرژیلرس و

دارند و تجزیه زیستی یک ترکیب می تراند بر تجزیه

پنی یلیر رایج ترین قارچها در مناطق گرمسیری

زیستی ترکیب دیگر ت ثیر گذارد .به همین دلیل در

هستند که می ترانند هیدروکربنها را تجزیه نمایند.

این تحقیق عی شد تا از ترکیبی از هیدروکربنهای

با عنایت به این مرضرع که ازگاری ریز ازوارههایی

آروماتیک با حلقههای بک و نگین انتخاب گردد

که در اماکن آلرده می باشند با شرایط آلردگی بیشتر

تا نقش ریز ازوارههای منتخب در پالایش آنها

ا ت در نتیجه آنها میترانند نقش مهمی در پاکسازی

نجیده شرد (.)Willumsen, 1998برر ی عملکرد

محیط داشته باشند .به همین خاطر قارچهای منتخب

قارچ ها از دیرباز مررد برر ی و مطالعه قرار گرفته

از محلی که آلرده به  PAHها برد جدا ازی شدند.

ا ت بطرریکه نتایجی که در تحقیقات  Davisو

در نهایت با عنایت به نتایج بد ت آمده از این مطالعه

همکاران در ا  1117صررت گرفت به کارآمدی

میتران روش زیستپالایی را بعنران روشی کارآمد که

ذاتی قارچ ها در حذف  PAHها اشاره داشته ا ت.

کمترین اثرات مخرب زیست محیطی و بیشترین

در بین ریز ازوارههای شنا ایی شده قارچها در

ترجیه اقتصادی را دارد برای رفع آلایندگی خاکهای

انراع PAH

آلرده به هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای

شکستن مرلکر های  PAHو بخصر
با

وزن

مرلکرلی

بالاتر

مرفقتر

بردهاند

پیشنهاد نمرد.

( .)Atagana.H.I., 2009نتایج مطالعات قبلی نشان
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