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ABSTRACT
Petroleum products are considered to be the most widely used and expensive chemicals in the modern world,
but pollution from the extraction and transportation of crude oil has become a global environmental problem.
In this experiment, the efficiency of phytoremediation, bioremediation and bio-enhanced phytoremediation in
removing crude oil from soil was investigated. For this purpose, a factorial experiment was performed in a
completely randomized design with three replications. Factors include three levels of soil oil pollution (zero, 4
and 8% by weight), four plant treatments (without plants, bermudagras (Cynodon dactylon), sorghum (Bicolor
Sorghum) and barley (Hordeum vulgare)) and three bacterial treatments (without bacteria). Were native
bacteria (Brachybacterium muris) and non-native bacteria (Pseudomonas putida). The results showed that the
percentage of crude oil removal by plant cultivation, soil inoculation with bacteria and combined application
of plant and bacteria increased significantly compared to the control. Plant culture was more effective than
bacterial inoculation in reducing the concentration of petroleum products and the efficiency of bacteria
increased significantly with plant culture. At each level of contamination, the highest percentage of oil removal
was observed with the combined application of sorghum and Brachybacterium muris. In all plant treatments,
the highest oil removal percentage was measured at 4% oil pollution and Brachybacterium muris inoculation.
Oil pollution significantly reduced leaf dry weight and chlorophyll concentration, but the use of bacteria
(especially native bacteria) significantly reduced the negative effects of oil pollution on plants compared to
non-inoculation treatments. Oil pollution increased the proline concentration in the leaves of plants and
decreased the proline concentration with the use of native bacteria. Establishment of plant with microorganisms
can be considered as a key component of the strategy to remove hydrocarbons. Consequently, these bacterial
and plant species can be used for the biodegradation of soils contaminated with crude oil.
Keywords: Petroleum Pollution, Brachybacterium Muris, Bermudagras, Sorghum, Bioaugmented
Phytoremediation.
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بررسی کارايی گياهبهسازی خاک آلوده به نفت خام با مايهزنی خاک با براکیباکتريوم موريس و سودوموناس
پوتيدا
1

هادی کوهکن ،*1محمد صديق مرتضوی ،1احمد گلچين ،2غالمعلی اکبرزاده چماچايی ،1فرشته سراجی ،1محسن گذری
 .1پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،بندرعباس ،ایران.
 .2گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت-1400/9/27 :تاریخ بازنگری -1400/11/17 :تاریخ تصویب)1400/11/18 :

چکيده
فرآوردههای نفتی از پرکاربردترین و گرانبهاترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن به شمار میآیند ولی آلودگیهای وابسته
به استخراج و حمل نفت خام به یک دشواری جهانی برای محیطزیست تبدیل شده است .در این آزمایش کارایی گیاه-
بهسازی ،زیست پاالیی و گیاهبهسازی زیستافزونی شده در حذف نفت خام از خاک بررسی شد .برای این کار ،یک آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورها شامل سه سطح آلودگی خاک به نفت (صفر 4 ،و 8
درصد وزنی) ،چهار تیمار گیاهی (بدون گیاه ،برموداگراس ( ، Cynodon dactylonسورگوم ( )Sorghum bicolorو جو
( ))Hordeum vulgareو سه تیمار باکتری (بدون باکتری ،باکتری بومی ( )Brachybacterium murisو باکتری غیربومی
(سودوموناس پوتیدا)) بودند .نتایج نشان داد که درصد حذف نفت خام با کشت گیاه ،مایهزنی خاک با باکتری و کاربرد
همزمان گیاه و باکتری به گونه چشمگیری در برابر شاهد افزایش یافت .کشت گیاه در برابر مایهزنی باکتری در کاهش
غلظت مواد نفتی کاراتر بود و کارایی باکتریها با کشت گیاه به گونه چشمگیر افزایش یافت .در هر سطح از آلودگی ،بیشترین
درصد حذف نفت با کاربرد همزمان سورگوم و باکتری  Brachybacterium murisدیده شد .در همه تیمار گیاهی ،باالترین
درصد حذف نفت در سطح  4درصد آلودگی نفتی و مایهزنی  Brachybacterium murisاندازهگیری شد .آلودگی نفتی وزن
خشک و غلظت کلروفیل برگ را به گونه چشمگیری کاهش داد ولی کاربرد باکتریها (به ویژه باکتری بومی) اثرات منفی
آلودگی نفتی بر گیاهان را به گونه چشمگیری در برابر تیمارهای بدون مایهزنی کاهش داد .آلودگی نفتی غلظت پرولین در
برگ گیاهان را افزایش داد و با کاربرد باکتری بومی غلظت پرولین کاهش یافت .استقرار گیاه به همراه ریز جانداران میتواند
بهعنوان جز کلیدی استراتژی حذف هیدروکربنهای نفتی در نظر گرفته شود .پس این گونه باکتریها و گیاهان را میتوان
برای زیست پاالیی خاکهای آلوده به نفت خام بکار برد.
واژههای کليدی :آلودگی نفتی ،براکی باکتریوم موریس ،برموداگراس ،سورگوم ،گیاهبهسازی زیست افزونی.

مقدمه
در کشورهای نفتخیز ،نفت خام یک عامل مهم در آلودگی خاک
بهحساب میآید .خاک آلوده به ترکیبات نفتی میتواند از طریق
تأثیر بر روی گیاهان ،آبهای سطحی و زیرزمینی و ریز جانداران
خاک ،صدمات جبرانناپذیری بر محیطزیست وارد سازد (Minai-
 .)Tehrani et al., 2006خاک بهعنوان بستری همیشگی برای
آالیندهها عمل میکند و حرکت دینامیکی و چرخه هیدرولوژیکی
باعث انتقال آالیندهها به خاک و آبهای زیرزمینی میگردد.
هنگامی که یک ترکیب نفتی وارد خاک میشود به سهفاز مختلف
محلول ،جامد و گاز تقسیم میگردد .نفت خام حاوی ترکیبات
پیچیده هیدروکربنی و فلزات سنگین است که میتواند بر خواص
* نویسنده مسول:
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فیزیکی و بیولوژیکی خاک تأثیر گذاشته و سبب چسبندگی و
اتصال ذرات خاک به یکدیگر شده و موجبات غیرقابلنفوذ شدن
خاک ،کاهش زهکشی و تهویه خاک ،خفتگی گیاهان را فراهم
کند ( .)Luepromchai et al., 2007از جمله عواملی که سبب
آلودگی خاکها به مواد نفتی میشوند را میتوان به نشت مواد
نفتی از لولههای انتقال ،سرریز از مخازن ذخیره نفت در پاالیشگاه-
ها و حمل مواد نفتی ،تصادف خودروهای حامل نفت خام و
رهاسازی ضایعات و پسماندهای پاالیشگاهها در محیطزیست
اشاره کرد (.)White et al., 2006
روشهای مختلفی برای پاکسازی مناطق آلوده به نفت
ارائه شده است که روشهای فیزیکی (سوزاندن ،ابزارهای

(علمی  -پژوهشی)

کوهکن و همکاران :بررسی کارايی گياهبهسازی خاک آلوده به نفت ...

جمعکننده و غیره) ،شیمیایی (استخراج از طریق حاللها و غیره)
و زیستی (تهویه زیستی ،افزایش زیستتوده میکروبی و غیره) را
شامل میشوند .روشهای مکانیکی و شیمیایی که جهت حذف
آلودگیهای نفتی استفاده میشوند کارایی محدودی دارند و گران
میباشند .زیست پاالیی با کاربرد گیاهان سبز و ریز جانداران در
اصالح خاک و حذف آالیندههای زیستمحیطی یک روش کم-
هزینه و بی خطری برای بیولوژی خاک و اکوسیستم است
( .)Cunningham et al., 1996از جمله روشهای متداول برای
کاهش آثار سوء آالیندههای هیدروکربنی ،زیست پاالیی یا
استفاده از جانداران برای حذف آالیندههای هیدروکربنی است
( .)Alexander, 1999در این روش خاک آلوده با مواد اصالحکننده
مانند خاک غیرآلوده ،مواد غذایی ،کودها و غیره مخلوط شده و
سپس خاک زیرورو یا شخم زده میشود ) .(Land farmingچون
شرایط تجزیه مانند  ،pHرطوبت ،میزان هوادهی و عوامل دیگر
بهینه میشوند ،فرایند تجزیه ،تغییر شکل و غیر متحرک شدن
آالیندهها با سرعت بیشتری توسط ریز جانداران هوازی انجام می
گیرد .زیرورو کردن خاک محدودیتی زیادی ندارد و این کار
ارزانقیمت بوده و امکان موفقیت آن زیاد است )Harmsen, 1991
) .در سالهای اخیر ،توجه به گونههای مختلف ریز جانداران جهت
حذف آالیندههای نفتی از خاک روبه افزایش است .توانایی در
تجزیه آالیندههای نفتی به گروه محدودی از ریز جانداران محدود
نمیشود و گروههای متفاوتی از باکتریها و قارچها این توانایی را
از خود نشان دادهاند ( .)Medina-Bellver et al., 2005استفاده از
ریز جانداران بهمنظور حذف یا سمیتزادیی آالیندهها به علت
ظرفیتهای متنوع متابولیکی آنها یک روش در حال گسترش
برای حذف و تجزیه تعداد زیادی از آالیندهها مانند تولیدات صنایع
نفتی میباشد (.)Medina-Bellver et al., 2005
) Razmjoo and Adavi (2012در آزمایشی ده رقم
برموداگراس را در خاک آلوده به نفت خام کشت نمود و گزارش
داد که بیشترین مقدار کاهش مربوط به ریزوسفر رقم3200w18-
 4در سطح  40درصد مواد نفتی بود بهطوری که حدود  55درصد
کاهش در کل هیدروکربنهای نفتی مشاهده شدMoubasher et .
) al., (2015تحقیقی روی کشت گیاه  Bassia scoparia L.در
خاکهای آلوده با سطوح مختلف نفت خام ( 2 ،1 ،0/5 ،0و 4
درصد وزنی) انجام دادند و نشان دادند که در سطح  1درصد وزنی
آلودگی نفتی در خاک با کشت گیاه  Bassia scoparia L.درصد
حذف نفت خام ( 57/7درصد) باالترین بودTang et al., (2010) .
گزارش دادند که کشت گیاه چچم در خاکهای آلوده به نفت
خام ،درصد حذف نفت خام را از  41درصد به  58درصد رساند.

) Liste and Felgentreu (2006گزارش دادند که ریشه گیاهان،
اسیدهای آروماتیک و سورفکتانتهای 1فسفولیپیدی ترشح می-
نمایند که مقدار آنها نسبت به تولیدات میکروبی قابلتوجه بوده
و قادر هستند تحرک و قابلیت دسترسی زیستی به ترکیبات
آالینده آلی را افزایش دهند Hamdi et al., (2007) .گزارش دادند
اضافه نمودن جمعیت ریز جانداران بومی تجزیهکننده به خاک
آلوده به  ،PAHsباعث کاهش معنیدار این آالینده گردید .این
محققین عنوان نمودند که میکروبهای تجزیهکننده بومی در
مقایسه با گونههای غیربومی در رقابت موفقتر عمل کردند .در
یک آزمایش ) Escalante et al., (2005گزارش دادند که بیشترین
میزان کاهش  TPHدر خاکهای کشت شده که توسط باکتری-
های تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی مایهزنی شده بودند،
مشاهده گردید .این میزان تجزیه  TPHدر حضور گیاه مایهزنی
شده  2برابر گیاه مایهزنی نشده بود .این محققین همچنین عنوان
کردند رابطه متقابل مفید بین گیاه  Cyperus laxusو باکتریهای
تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی باعث بهبود روند گیاهبهسازی
گردید .در واقع جامعه میکروبی ریزوسفر از گیاه حمایت میکند
ال گیاه از جامعه میکروبی حمایت میکند که یک رابطه
و متقاب ً
دوطرفه مفید به وجود میآورد .ریز جانداران از ترشحات گیاه سود
برده و در مقابل محیط ریشه را با فعالیتهای متابولیکی خود
سمیتزدایی مینمایند.
در کشوری نفتخیز مثل ایران با پیامدهای مخرب
زیستمحیطی ناشی از استحصال و پاالیش نفت ،باعث آلودگی
بخشهایی از منابع خاک و آب بهخصوص در جنوب کشور به
هیدروکربنهای نفتی شده است؛ لذا اتخاذ یک استراتژی صحیح
جهت ازبینبردن این مشکل و دستیابی به توسعه پایدار در این
زمینه ضروری است .بدون شک این استراتژی باید مبتنی بر
شناخت دقیق امکانات و شرایط موجود بوده و تا حد ممکن
کمترین ریسک را در بههمزدن تعادل محیطزیست داشته باشد.
به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی اثر گیاهبهسازی ،زیست
پاالیی و گیاهبهسازی زیستافزونی شده در پاکسازی
هیدروکربنهای نفتی از خاک میباشد.

1 . surfactants
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مواد و روشها
آمادهکردن خاک

برای انجام این آزمایش ،نمونه خاکی از یک منطقه ناآلوده از باغو
واقع در شرق بندرعباس (عرض جغرافیایی” 27°15´ 39/5شمالی
و طول جغرافیایی”  56° 24 ´30/1شرقی) از عمق صفر تا 30
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سانتیمتری انتخاب شد و پس از خشککردن خاک در هوا و عبور
از الک دو میلیمتری برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مانند
بافت خاک به روش هیدرومتری ( ،)Bouyoucos, 1962ماده آلی
( )Walkley and Black, 1934قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره
اشباع بهوسیله هدایت سنج الکتریکی ،پهاش در گل اشباع
بهوسیله پهاشمتر ،ظرفیت تبادل کاتیونی خاک به روش استات
سدیم ( ،)Chapman, 1965کربنات کلسیم معادل به روش خنثی-
سازی با اسیدکلریدریک ( ،)Allison and Moodie, 1965نیتروژن
کل به روش کجلدال ( ،)Bremner, 1965فسفر فراهم با عصارهگیر
بیکربنات سدیم نیم موالر ( ،)Olsen et al., 1954پتاسیم با
عصارهگیر استات آمونیوم نرمال ()Hemke and Spark, 1996
تعیین شد .ضمناً عناصر کم کاربرد با  DTPAعصارهگیری
( )Lindsay and Norvell, 1978و غلظت آنها بهوسیله دستگاه
جذب اتمی تعیین گردید (جدول .)1
بهمنظور بررسی پتانسیل گیاهبهسازی ،زیست پاالیی و
گیاهبهسازی زیستافزونی شده بر حذف ترکیبات نفتی از خاک
ال تصادفی در گلخانه به اجرا
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کام ً
در آمد.
جداسازی باکتریهای بومی خاک آلوده
نمونهبرداری از خاک

در این پژوهش برای جداسازی باکتری بومی به کار برده شده
برای زیستافزونی خاکهای آلوده از سایت آلوده به ترکیبات
نفتی که تحتتأثیر غلظتهای باالیی از انواع ترکیبات
هیدروکربنی قرار داشتند نمونهبرداری صورت گرفت .نمونهبرداری
از نقاطی که برای مدت زمان طوالنی در معرض ترکیبات نفتی
قرار داشتند و از عمق  0-30سانتیمتری سطح خاک صورت
گرفت .سپس نمونههای تهیه شده به آزمایشگاه بیولوژی انتقال
یافت و در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
محیط بوشنل هاس ( :1)BHبرای افزایش شمار باکتری و
باال بردن احتمال جداسازی آنها تمامی نمونهها در محیط کشت
مخصوص باکتریهای تجزیهکننده نفت (محیط بوشنل هاس
حاوی یک درصد نفت خام) کشت داده شدند .محیط  BHجهت
جداسازی باکتریهای تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی به کار
میرود و ترکیب آن در یک لیتر به شرح زیر است ( :)Atlas, 2005
 0/02 CaCl2گرم 1KH2PO4 ،گرم 1 K2HPO4 ،گرم(NH4)NO3 ،
 1گرم 0/2 MgSO4.7H2O ،گرم 0/05 FeCl3 ،گرم،7±0/2 pH ،
آب مقطر استریل شده  1000میلیلیتر .محیط کشت اشاره شده
در باال در اتوکالو در دمای  121درجه سانتیگراد و در فشار 1/5
1 . Bushnell-Hass

اتمسفر به مدت  15دقیقه استریل شد.
باکتریهای تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی بهوسیله
محیط  BHکه دارای نفت خام بهعنوان منبع کربن است از خاک
جداسازی شدند .یک گرم خاک آلوده به مواد نفتی در ارلن 250
میلیلیتر حاوی  100میلیلیتر  BHو  100میکرولیتر نفت ریخته
شد و در دمای  37درجه سانتیگراد برای یک هفته خوابانیده شد.
بعد از یک هفته سری رقتها تا  10-6آماده شد .سپس  0/1میلی-
لیتر از رقتهای  10-6و  10-5روی محیط کشت  BHدارای آگار
به طور یکنواخت پخش شد .پلیتها در دمای  37درجه سانتیگراد
به مدت  5الی  7روز خوابانیده شد (.)Mujahid et al., 2015
سپس کلنیهای رشد کرده خالصسازی شدند .باکتریها به روش
زیر کشت خالصسازی شدند و در نهایت  15باکتری جداسازی
شد.
بررسی ميزان کارايی باکتریها در محيط معدنی حاوی نفت خام

محیط کشت پایه معدنی مایع حاوی  %6حجمی نفت خام
بهعنوان منبع کربن تهیه شد ( Ilyina et al., 2003; Mukred et
 .)al., 2008; Idise et al., 2010کشت خالص باکتریهای
موردنظر به محیط کشت پایه معدنی مایع درون ارلن ،مایهزنی
شد .ارلنهای کشت شده به مدت  20روز در دمای  28-26درجه
سانتیگراد بر روی شیکر با  160دور در دقیقه ( )rpmقرار داده
شد .در انتهای روز بیستم ،کدورت آنها توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  ،)OD600( 600nmقرائت گردید
( .)Ilyina et al., 2003در این مرحله بر اساس اعداد حاصل از
میزان جذب دستگاه اسپکتروفتومتر در انتهای روز بیستم،
جمعیت تقریبی باکتریها در هر میلیلیتر توسط روش استاندارد
 McFarlandمحاسبه شد ( .)McFarland, 1907بر اساس نتایج
بهدستآمده از قرائت دستگاه اسپکتروفتومتر 9 ،سویه که
بیشترین جمعیت را داشتند انتخاب شدند.
شناسايی باکتریهای دارای پتانسيل حذف نفت خام

میزان تخریب هیدروکربنهای نفتی خاک با تنفس میکروبی
ارتباط مثبت دارد و در خاکهایی که میزان تنفس میکروبی
بیشتر بود درصد حذف ترکیبات نفتی افزایش یافت ( Benyahia
 .);et al., 2005 Lin et al., 2010برای تأیید توانایی ریز جانداران
جدا شده جهت تجزیه نفت 9 ،جدایه باکتری از نمونههای
رشدیافته ،جداگانه به خاکهای آلوده به نفت خام ( 4و  8درصد
وزنی) مایهزنی شدند که به مدت یک هفته در دمای  26درجه
سانتیگراد قرار گرفتند .و میزان تنفس بعد از یک هفته اندازهگیری
شد و از میان جدایههایی که بیشترین تنفس در خاک را داشتند
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یک جدایه بهعنوان جدایه برتر انتخاب شد و در کشت گلخانهای
گیاهان استفاده شد (.)Kirimura et al., 1999
جهت اندازهگیری تنفس در خاک 25 ،گرم خاک را توزین
و در ظروف مخصوص تنفس ریخته شد .به هر یک از خاکها تا
 0/7ظرفیت مزرعه آب مقطر افزوده شد .بهمنظور جمعآوری CO2
تولید شده طی فرایند تنفس میکروبی ریز جانداران خاک در هر
یک از ظروف ،یک لوله آزمایش حاوی  10میلیلیتر سود یک
نرمال قرار داده و در ظروف محکم بسته شد .سپس ظروف در
دستگاه انکوباسیون به مدت یک هفته و در دمای  26درجه
سانتیگراد قرار داده شد .پس از دوره انکوباسیون به هر یک از
نمونهها  10میلیلیتر کلرید باریم  10درصد و چند قطره معرف
فنل فتالئین افزوده و با اسیدسولفوریک  0/25نرمال تیتر شدند.
در نهایت میزان میلیگرم کربن تولید شده بهصورت  CO2طی
فرایند تنفس میکروبی برحسب اسید مصرفی محاسبه شد ( Sarvi
 )Moghanlo et al., 2012و یک باکتری بهعنوان باکتری برتر
انتخاب شد.

داده شد .برنامه مورداستفاده در این بررسی به این صورت بود:
دمای  94درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه (جهت دناتوره) ،دمای
 94درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه (جهت بازشدن رشته
 ،)DNAدمای  53درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه (اتصال
پرایمر) ،دمای  72درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه (پلیمریزه
شدن توسط آنزیم)  35بار تکرار سیکل از مرحله  2تا  4و در
نهایت دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه تا تمام رشتهها
کامل شوند .با استفاده از ژل الکتروفورز آگارز کیفیت DNAها
استخراج شده را بهصورت کیفی و یا چشمی مورد بررسی قرار
گرفت .محصول  PCRدر نهایت در ژل آگارز  0/8درصد بارگذاری
شد و در زیر نور ، UVتوالی حاصل با توالیهای مارکر مقایسه شد.
نمونه خالص شده جهت تعیین توالی به شرکت پیشگام فرستاده
شد .نتایج حاصل از تعیین توالی در بانک ژنی بالست شده و
همولوژی آن بررسی شد و قرابتهای باالتر از  98درصد بهعنوان
جنس باکتری جداسازی شده انتخاب شدند (.)Chen et al., 2017

شناسايی باکتری

خصوصیات مورفولوژیک باکتری از لحاظ شکل ،اندازه و همچنین
رنگآمیزی گرم مورد بررسی قرار گرفت .تستهای بیوشیمیایی
باکتری مانند اکسیداز ،کاتاالز ،احیاء نیترات ،هیدرولیز نشاسته،
مصرف اوره و  H2Sنیز انجام شد (.)Leahy and Colwell 1990
جهت جداسازی  DNAباکتری در ابتدا باکتری در محیط
نوترینت براث در دمای  30درجه سانتیگراد و  160دور در دقیقه
به مدت  24ساعت انکوبه شد .سپس یک میلیلیتر از محیط
کشت واجد باکتری در میکروتیوپهای  1/5میلیلیتر ریخته شد
و محلول رویی دور ریخته و رسوب نگهداری شد .باتوجهبه اینکه
هدف شناسایی مولکولی باکتری با استفاده از توالی 16S rDNA
بود نمونه  DNAاستخراج شده از این باکتری جهت  PCRبه کار
رفت .و مراحل استخراج  DNAبر اساس دستورالعمل کیـت High
 pure PCR Productمحصول شرکت  Rocheآلمان صورت گرفت.
بهمنظور تعیین غلظت و نیز بررسی میزان خلوص آن ،جذب در
دو طول موج  260و  280نانومتر اندازهگیری شد.
پس از استخراج  ،DNAدر مرحله تکثیر قطعه 16S rDNA
16SF
پرایمرهای(5-
از
PCR
توسط
CCGAATTCGTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCT
16SR
(3)GGCTCAG-3/
CCCGGGATCCAAGCTTACGGCTACCTTGTTACG
) ACTT-5/استفاده شد.

پس از این مرحله (استخراج  )DNAمیکروتیوپها درون
دستگاه  PCRقرار داده شد و به دستگاه برنامه دمایی موردنظر
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انجام آزمايش

در این آزمایش پتانسیل گیاهبهسازی ،زیست پاالیی و گیاهبهسازی
زیستافزونی شده در حذف نفت خام از خاک مورد بررسی قرار
گرفت و از باکتریها برای زیستافزونی خاکهای آلوده به نفت
استفاده شد .برای این کار ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
ال تصادفی انجام شد .فاکتورهای بررسی شده شامل سطوح
کام ً
آلودگی خاک به نفت (صفر 4 ،و  8درصد وزنی)Basumataty ( ،
 )et al., 2012نوع گونه گیاهی به کار رفته در گیاهبهسازی (بدون
گیاه ،برموداگراس ( ، Cynodon dactylonسورگوم (bicolor

 )Sorghumو جو ( ))Hordeum vulgareو گونههای باکتری به
کار رفته در زیست پاالیی (بدون باکتری ،یکگونه بومی و یکگونه
غیربومی) بود .یکگونه باکتری از خاکهای آلوده به نفت در
جنوب کشور جداسازی شد که جهت گزینش گونه بومی یک
پیش آزمایش انجام شد و گونههایی که پتانسیل باالتری در تجزیه
مواد نفتی داشتند گزینش شدند (از راه اندازهگیری تنفس
میکروبی) و یکگونه غیربومی (سودوموناس پوتیدا) نیز تهیه و
بکار رفت .باکتری غیربومی موردنظر از سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران فراهم شد .از دالیل اصلی سودوموناس پوتیدا
انتخاب توانایی آنها در افزایش آزادسازی ترشحات ترکیبات آلی
ساده توسط ریشههای گیاهان و همچنین پتانسیل مصرف
هیدروکربنهای نفتی است (.)Radwan, 2009
در آغاز هر کدام از این باکتریها در محیط کشت نوترینت
ال استریل کلنیهای مربوط
آگار کشت شدند .سپس با شرایط کام ً
به هر کدام از باکتریها برداشته و به طور جداگانه ،به محیط مایع
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نوترینت براث مایهزنی شد و پس از  48ساعت شمار باکتریها به
روش  OD600و جدول مک فارلند برآورد شد .استاندارد مک
فارلند  McFarlandمرجعی برای تخمین کدورت و میزان باکتری
معلق در مایعات میباشد .برای تهیه سوسپانسیون میکروبی ،ابتدا
 24ساعت قبل از انجام آزمایش ،باکتری از کشت ذخیره به محیط
کشت شیبدار نوترینت آگار مغذی (مرک آلمان) تلقیح شد .پس
از رشد کلنیهای باکتری ،سطح محیط کشت را با محلول نرمال
سالین شسته و سوسپانسیون غلیظ میکروبی حاصل گردید .سپس
مقداری از سوسپانسیون باکتری ،داخل لوله استریل درب دار
حاوی نرمال سالین ریخته شده و کدورت آن با اسپکتروفتومتر در
طول موج  600نانومتر اندازهگیری شد و تا هنگام برابر شدن
کدورت محلول با کدورت محلول نیم مک فارلند ،با نرمال سالین
رقیق و سوسپانسیون باکتری با غلظت  1 ×108 cfu/mlتهیه
گردید .باکتریها در سوسپانسیون برای رسیدن شمار  108باکتری
در گرم خاک به خاک گلدانها اسپری و بهخوبی آمیخته شد تا
باکتریها در خاک به طور یکنواخت پخش شوند و  10روز برای
سازگاری باکتریها در تیمارهای نفتی در نظر گرفته شد .دوباره
خاک گلدانها کامالً آمیخته شد تا شرایط رطوبتی و محتوای
اکسیژن کامالً یکسان باشد .برای انجام آزمایش نمونههای پنج
کیلویی خاک بهصورت مصنوعی و با مقادیر مختلف نفت خام
آلوده شده و در گلدانهای پالستیکی ریخته شد .پس از آلوده
نمودن خاک با سطوح نفتی ،به مدت شش هفته گذاشته شد که
ترکیبات فرار نفتی از خاک رها شوند و بخشی از ترکیبات نفتی
جذب سطحی ذرات خاک شوند (.)Basumatary et al., 2012
سپس این خاکها با گونههای مختلف باکتری با تراکم  108سلول
در هر گرم خاک مایهزنی شدند ( )Wu et al., 2016و سپس در
آنها گونههای گیاهی گوناگون کاشته شد.
باتوجهبه نتایج آزمون خاک نیتروژن به گونه اوره ،فسفر
بهصورت مونو پتاسیم فسفات ،آهن از منبع کالت آهن
 ،FeEDDHAروی ،منگنز و مس از نمک سولفاتی به ترتیب
بهاندازه  5 ،10 ،10 ،50 ،150و  5میلیگرم در کیلوگرم خاک به
گونه یکنواخت به تمام گلدانها افزوده گردید .سپس در آنها گونه-
های گیاهی گوناگون کاشته شد .در پایان دوره آزمایش ( 90روز)
عالوه بر اندازهگیری وزن خشک گیاه ،خاک گلدانها عصارهگیری
و غلظت کل هیدروکربنهای مانده در آنها اندازهگیری گردید .در
دوره آزمایش رطوبت گلدانها از راه توزین آنها و برآورد رطوبت
موردنیاز ،در مرز  70-60درصد گنجایش مزرعه نگه داشته شد.
الزم به یادآوری است که پس از گذشت شش هفته و به تعادل
رسیدن خاک غلطت مواد نفتی در خاک آلوده شده نیز اندازه-
گیری شد .در پایان دوره آزمایش افزون بر اندازهگیری پارامترهای

رشد گیاه ،خاک گلدانها عصارهگیری و غلظت هیدروکربنهای
کل ( )Moopam, 2010در آنها اندازهگیری گردید.
اندازهگيری پرولين

ابتدا  0/5گرم از نمونه گیاهی وزن شد و همراه ازت مایع در هاون
چینی کامالً پودر گردید .سپس پودر حاصل را درون لوله آزمایش
ریخته و  10میلیلیتر اسید سولفوسالسیلیک به آن اضافه کرده و
 20دقیقه شیکر نموده و بعد  10دقیقه با سرعت  2000دور در
دقیقه سانتریفیوژ کرده سپس  2میلیلیتر از عصاره صاف شده
برداشته و در یک لوله آزمایش ریخته سپس به هر لوله  2میلیلیتر
معرف نینهیدرین و  2میلیلیتر اسید استیک اضافه شد .لولههای
آزمایش در بن ماری با دمای  100درجه سانتیگراد به مدت یک
ساعت قرار داده شدند ،پس از یک ساعت لولهها جهت خاتمه
واکنش در داخل حمام یخ گذاشته شدند .پس از سرد شدن لوله-
ها ،به آنها  4میلیلیتر تولوئن افزوده شد و  30ثانیه به هم زده و
پس از تشکیل دو فاز مجزا قسمت رنگی برداشته شد و توسط
اسپکتروفتومتر میزان جذب آنها در طول موج  520نانومتر قرائت
گردید (.)Bates et al., 1973
اندازهگيری کلروفيل

مقدار نیم گرم از مادهتر گیاهی در هاون چینی با استفاده از
نیتروژن مایع خرد و له شد .سپس  20میلیلیتر استن  ٪80به
نمونه اضافه ،سپس در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  6000دور
در دقیقه به مدت  10دقیقه قرار داده شد .عصاره جدا شده فوقانی
حاصل از سانتریفیوژ جدا شده و مقدار جذب توسط
اسپکتروفتومتر در طول موجهای  663و  645نانومتر قرائت گردید
( )Arnon, 1956و مجموع کلروفیل  aو کلروفیل  bبهعنوان
کلروفیل کل گزارش شد.
تعيين غلظت هيدروکربنهای نفتی

برای اندازهگیری هیدروکربنهای نفتی ،عصارهگیری این ترکیبات
به کمک حاللهای آلی و با بهرهگیری از دستگاه سوکسله انجام
شد .حاللهای آلی بکار رفته هگزان و دیکلرومتان بودند .برای
این منظور  20گرم خاک وزن شد و درون کاغذ ویژهای به نام
تیمبل گذاشته شد .پرزهای این نوع کاغذ به شکلی است که حالل
از آن عبور میکند ،ولی ذرات خاک از آن گذر نمینمایند .تیمبل
پس از آمادهشدن در سوکسله گذاشته شد و بهازای  20گرم خاک
توزین شده 125 ،میلیلیتر از هر حالل به فالسک دستگاه افزوده
گردید .با تنظیم دمای دستگاه روی  70تا  80درجه سانتیگراد،
ترکیبات نفتی خاک عصارهگیری شد .سپس دستگاه خاموش و
مایع درون فالسک از کاغذ صافی واتمن  42گذر داده شد .از نفت
خام در غلظتهای گوناگون استانداردهای الزم تهیه و اندازه جذب
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آنها با دستگاه ( UVFاسپکتروفوتومتر فلورسانس) با طول موج
نشر  360نانومتر و طول موج برانگیخته  310نانومتر خوانده شد
و منحنی کالیبراسیون رسم گردید و بر این پایه غلظت کل

هیدروکربنهای مانده در نمونههای خاک اندازهگیری شد
(.)Moopam, 2010

جدول  -1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه
OC4

رس
()%

سیلت
()%

()%

22

41

0/1

CCE3

CEC2
cmol+ kg−1

pH

46

10/1

7/4

EC1

()dS m-1
1/1

روش تجزيهوتحليل اطالعات

تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به تنفس خاک (پیش آزمایش) در
نرمافزار  SAS 9.2صورت پذیرفت .در این آزمون اثر نوع باکتری
و سطوح نفتی بهعنوان اثر اصلی و اثر متقابل این دو تیمار بر
تنفس خاک بررسی شد .دادههای این آزمایش بهصورت فاکتوریل
ال تصادفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و
در قالب طرح کام ً
جدول تجزیه واریانس آماده و مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون  LSDدر سطح  5درصد انجام شد.
دادههای جمعآوری شده در آزمایش تأثیر گونه گیاه ،نوع
باکتری و سطوح نفت بر حذف نفت خام از خاک و پارامترهای
رشد گیاه با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  SAS 9.2مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت و جداول تجزیه واریانس تشکیل شد و
همچنین مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن انجام پذیرفت.

نتايج و بحث
انتخاب گونه باکتری

 9جدایه باکتری از نمونههای رشدیافته ،جداگانه به خاکهای
آلوده به نفت خام ( 4و  8درصد وزنی) مایهزنی شدند که به مدت
یک هفته در دمای  26درجه سانتیگراد انکوبه شدند و میزان
تنفس را بعد از یک هفته اندازهگیری شد و یک باکتری بهعنوان
باکتری برتر انتخاب شد.
همانطور که در جدول ( 2جدول تجزیه واریانس) مشاهده
میشود نوع باکتری ،سطوح نفت و اثر متقابل آنها بر تنفس خاک
در سطح یک درصد معنیدار است .جدول مقایسه میانگینهای
اثر متقابل باکتری و نفت نشان میدهد (جدول  )3که در هر تیمار
باکتری با افزایش سطح آلودگی نفتی در خاک تنفس خاک نسبت
به شاهد (بدون آلودگی+بدون مایهزنی خاک با باکتری) افزایش
یافت و در هر تیمار باکتری ،باالترین میزان تنفس خاک در سطح

آهن فراهم مس فراهم
() mg kg−1( ) mg kg−1
5/8

1/83

فسفر

روی فراهم منگنز فراهم
() mg kg−1( ) mg kg−1( ) mg kg−1( )mg kg−1
0/94

4/9

6/5

پتاسیم
380

 4درصد آلودگی نفتی در خاک اندازهگیری شد .کاهش تنفس در
سطح باالتر آلودگی نفتی ( 8درصد وزنی) احتماالً به دلیل اثر
سمیت نفت خام بر باکتریهای مایهزنی شده به خاک میباشد.
بهطورکلی مایهزنی خاک با باکتری میزان تنفس خاک را به طور
معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد .باالترین تنفس در تیمار
 4و  8درصد آلودگی نفتی به همراه مایهزنی خاک با باکتری B6
اندازهگیری شد که میزان تنفس به ترتیب حدوداً  5/8و 5/00
برابر نسبت به تیمار شاهد (بدون آلودگی نفتی+بدون مایهزنی
خاک با باکتری) افزایش یافت (جدول  .)3جدول  3نشان میدهد
که با مایهزنی خاک با باکتریهای مورد آزمایش ،تنفس خاک به
طور معنیداری نسبت به شاهد افزایش یافت .زیرا باکتریها از
ترکیبات نفتی بهعنوان منبع انرژی و کربن استفاده میکنند و
بیشترین میزان تنفس در هر سطح آلودگی نفتی ( 4و  %8وزنی)
در تیمار باکتری  B6اندازهگیری شد و کمترین آن در تیمار شاهد
اندازهگیری شد .در نتیجه اینگونه باکتری جهت شناسایی و برای
ادامه تحقیق ،مورداستفاده قرار گرفت.
در خاک آلوده نسبت به خاک تیمار شاهد (بدون آلودگی
نفتی) میزان تنفس میکروبی افزایش یافت زیرا آلودگی باعث
تحریک جامعه میکروبی خاک میشود و فعالیت برخی از ریز
جانداران را کاهش و برخی را افزایش میدهد .افزایش فعالیت ریز
جانداران احتماالً به دلیل نقش آلودگی بهعنوان سوبسترا و منبع
انرژی و کربن برای جامعه میکروبی است .مطالعات بسیاری نشان
دادهاند که میزان تخریب هیدروکربنهای نفتی خاک با تنفس
میکروبی و تعداد باکتریهای نفتخوار ارتباط دارد ( Benyahia
.)Lin et al.,, 2010 ،et al., 2005
در تعدادی از مطالعات میزان تولید  CO2در خاک آلوده به
هیدروکربنهای نفتی بهعنوان ویژگی مناسب برای پیبردن به
میزان یا سرعت تجزیه زیستی مرسوم شده است ( Pena-Castro
.)et al., 2006
جدول  -2جدول تجزيه واريانس ميانگين مربعات تنفس خاک

Electrical conductivity
Cation exchange capacity

1
2

3

Equivalent to calcium carbonate
4 .Organic carbon
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منبع

درجه آزادی

میانگین مربعات تنفس خاک

نوع باکتری
سطوح نفت خام
نوع باکتری * سطوح نفت خام
خطا

9
1
9
40

**19/54
**65/12
**3/37
0/85

*و ** به ترتيب درصد پنج و يک درصد معنیدار است.

شناسايی سويههای جداسازی شده

در واکنش زنجیرهای پلیمراز برای یک سویه  B6تکثیر قطعه
 16S rDNAبا موفقیت همراه بود و قطعه  1500جفت بازی در
الکتروفورز مشاهده شد (شکل .)1
پس از انتخاب باکتری ،نتایج خصوصیات میکروسکوپی و
تستهای بیوشیمیایی نشان داد B6 ،یک باکتری گرم مثبت،

هوازی با رنگدانههای زرد ،میلهای نامنظم ،با کلنی ریز ،فاقد اسپور،
اکسیداز مثبت ،کاتاالز مثبت ،عدم قابلیت احیای نیترات به
نیتریت ،عدم تولید  ،H2Sهیدرولیز نشاسته منفی و اوره آز منفی
بود.
ویژگیهای سویه جدا شده برای تجزیه نفت خام با
توالییابی ژن 16S rDNAتعیین شد .مقایسه توالی ناحیه 16S
 rDNAتکثیرشده با جفت آغازگر  16S rDNAبا توالی بانک
اطالعاتی ژنومی موجود در  NCBIگونه Brachybacterium
 murisرا تأیید نمود.
 Brachybacterium murisاز رده ،Actinobacteria
راسته  ،Micrococcalesخانواده  ،Dermabacteraceaeجنس
 Brachybacteriumو گونه  B. murisمیباشد.

جدول  -3مقايسه ميانگينهای اثر متقابل باکتریها و سطوح نفت بر تنفس خاک )(mgC-CO2/kg soil

 NB*4 NB*8 B1*4 B1*8 B2*4 B2*8 B3*4 B3*8 B4*4 B4*8 B5*4 B5*8 B6*4 B6*8 B7*4 B7*8 B8*4 B8*8 B9*4 B9*8سطح نفت*باکتری
تنفس
1/62g 1/53g 6/49d 4/8e 8b 5/49de 6/81d 5/57e 8/8c 4/17e 7/36c 5/94hi 9/4a 7/65c 7/98c 3/37f 5/11de 4/37e 7/6c 5/5de
مقایسه میانگین با استفاده از آزمون ) LSD (a=5%انجام شد و در هر ستون و ردیف اعداد دارای دستکم یک حرف مشترک التین دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
 :NBتیمار بدون باکتری :B1 ،باکتری یک جدا سازی شده از خاک آلوده :B2 ،باکتری دو جداسازی شده از خاک آلوده ... ،و  :B9باکتری نه جداسازی شده از خاک آلوده

شکل  -1تصوير ژل الکتروفورز محصول  PCRسويه باکتری  DNA )M( ،B6نشانگر و ( )Iسويه  B6است.

درصد حذف نفت خام

جدول تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر گیاهبهسازی ،زیست
پاالیی و کاربرد توام آنها در سطوح مختلف آلودگی نفتی بر حذف
ترکیبات نفتی معنیدار است (جدول  .)4همانطور که در جدول
 5مشاهده میشود در هر سطح آلودگی نفت خام ،طرف نظر از
تیمار باکتری با کاشت گیاهان سورگوم ،جو و چمن درصد حذف

نفت خام در خاک نسبت به تیمار بدون کشت گیاه به طور معنی-
داری افزایش یافت و در هر سطح آلودگی نفتی ،بیشترین درصد
حذف نفت خام در خاک به ترتیب مربوط به گیاهان سورگوم،
چمن و جو بود .میتوان علت باال بودن تجزیه و حذف مواد نفتی
در خاکهای کشت شده نسبت به خاک شاهد را اینگونه تفسیر
کرد که شرایط خاک در حضور گیاه نسبت به خاکهای بدون
کشت مناسبتر است؛ بنابراین رشد ،جمعیت و فعالیت میکروبی

(علمی  -پژوهشی)

کوهکن و همکاران :بررسی کارايی گياهبهسازی خاک آلوده به نفت ...

در گلدانهای تحت کشت افزایش مییابد .با رشد ریشه گیاه منافذ
خاک بزرگتر میشوند و اکسیژن الزم برای واکنش اکسیداسیون
به سطوح پایینتر خاک انتقال مییابد .همچنین ریشه گیاهان
ترکیبات آلی و آنزیمهایی ترشح میکنند که ازیکطرف به حذف
مواد نفتی کمک میکند و از طرف دیگر بستر مناسبی برای رشد
و فعالیت ریز جانداران فراهم میکند (.)Robinson et al., 2003
تفاوت بین گیاهان در حذف نفت خام در خاک میتواند مربوط به
تفاوت در سیستم ریشهای گیاهان ،ترشحات ریشه و آنزیمها
تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی باشد (.)Media et al., 2003
ریز جانداران در حضور منابع کربن ،آنزیمهایی تولید کرده
که مسئول حمله به مولکولهای هیدروکربن میباشند .کارایی
فرآیند گیاهبهسازی به میزان زیادی بستگی به حضور و فعالیت
جامعه میکربی وابسته به گیاه دارد .تحقیقات نشان داده است که
حذف هیدروکربنهای آروماتیک در خاکهای تحت کشت دو
برابر خاکهای بایر یا بدون کشت بود (.)Andria et al., 2009
جدول تجزیه واریانس (جدول  )4نشان میدهد که اثر
مایهزنی خاک با باکتریها بر درصد حذف نفت خام در خاک
معنیدار است .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود مایهزنی
خاک با باکتریها (باکتریهای بومی و غیربومی) درصد حذف
ترکیبات نفتی را به طور معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد.
جدول  5نشان میدهد که در هر سطح آلودگی نفتی ،در حضور
یا عدم حضور گیاه ،با مایهزنی خاک با باکتری درصد حذف نفت
خام در خاک نسبت به شاهد افزایش معنیداری یافت و همچنین
کارایی مایهزنی خاک با باکتری در حذف نفت خام در سطوح
پایین آلودگی نفت خام در خاک ( 4درصد) بیشتر از سطوح باالی
آلودگی نفت خام در خاک ( 8درصد) بود .در هر سطح آلودگی،
مایهزنی خاک با باکتری براکی باکتریوم موریس بیشترین کارایی
در حذف نفت خام در خاک داشت (جدول  .)5اختالف بین
باکتریهای بومی و غیربومی در تجزیه نفت خام میتواند به دلیل
تفاوت در توانایی آنزیمهای تجزیهکننده نفت خام و مسیرهای
تجزیهای باشد که توسط ریز جانداران مختلف استفاده میشود
(.)Olukunle and Oyegoke, 2016
ریز جانداران قادرند از هیدروکربنهای نفتی بهعنوان منبع
کربن و انرژی استفاده کنند و این ریز جانداران به طور وسیعی در
طبیعت وجود دارند .همچنین از دالیل حذف بیشتر نفت خام در
حضور تیمار باکتری میتوان گفت ،اضافهشدن باکتریها باعث
افزایش حاللیت بخش غیرقابلدسترس آالیندهها بهواسطه ترشح
بیوسورفکتانتها و بالطبع آن افزایش تجزیه هیدروکربن نفتی کل
میشود (.)Banat,1994

برهمکنش گیاه و مایهزنی خاک با باکتری اهمیت زیادی
در کارایی گیاه در حذف آلودگی نفتی دارد .همانطور که در
جدول  5مشاهده میشود در هر سطح آلودگی نفتی ،کاشت گیاه
و مایهزنی باکتریها درصد حذف ترکیبات نفتی را افزایش داد .در
هر سطح نفت خام ،بیشترین میزان کاهش نفت خام در تیمار
کاشت سورگوم و برموداگراس مایهزنی شده با براکی باکتریوم
موریس بود و کمترین میزان کاهش مربوط به تیمار شاهد بود.
همانطور که در جدول  5دیده میشود مایهزنی خاک با باکتریها
در تیمارهای حاوی و فاقد گیاه سبب افزایش حذف نفت خام از
خاک شد .پس مایهزنی باکتریها به خاک آلوده فرایند حذف نفت
خام از خاک را تسریع میکند .علت باال بودن تجزیه و حذف مواد
نفتی در خاکهای کشت شده نسبت به خاک شاهد فعالیتهای
توأم شیمیایی ،بیولوژیکی و فیزیکی میباشد .درصورتیکه در
خاکهای شاهد تجزیه ترکیبات نفتی تنها به دلیل تصعید 1و
تجزیه نوری است ( .)Peng et al., 2009همانطور که در جدول
 5مشاهده میشود کشت گیاهان بهتنهایی نسبت به مایهزنی
خاک با باکتریها بهتنهایی کارایی باالتری در حذف نفت خام از
خاک دارد .در هر تیمار گیاهی باالترین درصد حذف نفت در
مایهزنی خاک با باکتری براکی باکتریوم موریس مشاهده شد .به
عبارتی کارایی باکتری بومی (براکی باکتریوم موریس) نسبت به
باکتری غیربومی (سودوموناس پوتیدا) باالتر بود.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود کمترین درصد
حذف نفت خام در خاک مربوط به تیمار بدون گیاه و بدون مایه-
زنی خاک با باکتری در سطوح  4درصد و  8درصد نفت خام بود
که به ترتیب برابر با  4/66درصد و  3/46درصد بود .اما با کاشت
گیاه بهتنهایی ،مایهزنی خاک با باکتری بهتنهایی و گیاهبهسازی
زیستافزونی شده درصد حذف نفت خام در خاک را افزایش داد.
بهعنوانمثال در تیمار بدون گیاه و بدون باکتری در سطح  4درصد
نفت خام ،درصد حذف نفت خام در خاک برابر با  4/66درصد بود
و با کاشت سورگوم (بهتنهایی) درصد حذف نفت خام در خاک به
 38/56درصد رسید و با مایهزنی خاک با باکتری بومی براکی
باکتریوم موریس (بهتنهایی) درصد حذف نفت خام در خاک به
 23/23درصد رسید و با کاشت گیاه سورگوم همراه با مایهزنی
خاک با باکتری براکی باکتریوم موریس درصد حذف نفت خام در
خاک به  74/50درصد رسید که نشان میدهد تجزیه ترکیبات
نفتی در خاک با کاربرد توأم گیاه و مایهزنی خاک با باکتری نسبت
به کاشت گیاه و مایهزنی خاک با باکتری بهتنهایی مؤثرتر است.
در هر تیمار گیاه مایهزنی خاک با باکتری بومی (براکی باکتریوم
موریس) نسبت به باکتری غیربومی (سودوموناس پوتیدا) کارایی
باالتری بر حذف نفت خام از خاک داشت (جدول  .)5در سطح 4

1 volatilization
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سورگوم به همراه مایهزنی خاک با باکتری براکی باکتریوم موریس

درصد آلودگی نفتی ،کاربرد توأم سورگوم و مایهزنی خاک با
باکتری براکی باکتریوم موریس و سودوموناس پوتیدا به ترتیب
حدود  63و  93درصد حذف نفت خام از خاک را نسبت به تیمار
بدون مایهزنی خاک با باکتری افزایش داد .در تمام تیمارها با
افزایش سطح آلودگی در خاک درصد حذف نفت خام در خاک به
طور معنیداری کاهش یافت .بهعنوانمثال در تیمار کشت

در سطح  4درصد آلودگی نفتی میزان آلودگی نفتی حدود 16
برابر نسبت به تیمار بدون آلودگی نفتی کاهش یافت درحالیکه
در تیمار  8درصد آلودگی نفتی این میزان به حدود  12برابر نسبت
به تیمار بدون آلودگی نفتی کاهش یافت.

جدول  -4جدول آناليز واريانس ميانگين مربعات درصد حذف نفت خام از خاک
منبع

درجه آزادی

میانگین مربعات درصد حذف نفت خام

گونه گیاه
نوع باکتری
سطوح نفت خام
گونه گیاه* نوع باکتری
گونه گیاه * سطوح نفت خام
نوع باکتری * سطوح نفت خام
گونه گیاه * نوع باکتری * سطوح نفت خام
خطا

3
2
1
6
3
2
6
48

**5264/38
**4615/85
**2412/80
**96/04
**297/57
**181/94
**52/69
17/728

*و ** به ترتيب درصد پنج و يک درصد معنیدار است.
جدول  -5برهمکنش گونه گياه ،مايهزنی خاک با باکتری و سطوح نفت بر درصد کاهش نفت خام در خاک
درصد حذف نفت

سطوح نفت خام ()%

نوع باکتری

4/66l
19/13k
23/23jk
3/46l
18/63k
24/46jk

4
4
4
8
8
8

بدون باکتری

38/56defg
63/03bc
74/50a
26/10ijk
40/60defg
57/20c

4
4
4
8
8
8

36/13efg
63/50bc
67/50ab
28/50hij
46/10d
43/30de

4
4
4
8
8
8

35/30fgh
67/80ab
71/80a
33/30ghi
42/96def
60/40bc

4
4
4
8
8
8

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

نوع گیاه

بدون گیاه

بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

سورگوم

بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

جو

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

برموداگراس

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

مقايسه ميانگين با بهرهگيری از آزمون ) LSD (a=5%انجام شده است و در هر ستون و رديف اعداد دارای دستکم يک حرف مشترک التين دارای اختالف معنی-
دار نمیباشند.

) Palmroth et al., (2002کاهش  40و  98درصدی غلظت
آالیندههای نفتی در حضور گیاهان علفی به ترتیب در تیمار بدون

تلقیح شده میکروبی و تیمار تلقیح میکروبی پس از یک دوره
آزمایش  60روزه گزارش نمودند Peng et al., (2009) .تحقیقی بر

(علمی  -پژوهشی)

کوهکن و همکاران :بررسی کارايی گياهبهسازی خاک آلوده به نفت ...

روی سه خاک آلوده به مواد نفتی انجام دادند .آنها گزارش دادند
که کارایی گیاه  Mirabilis Jalapa L.در حذف آلودگی نفتی در
یک دوره رشد  127روزه در سه خاک حدود  41/61تا 63/20
درصد بود درحالیکه میزان حذف در خاک شاهد یا بدون گیاه
حدود  19/75تا  36/90درصد بود و این نشان میدهد که در
خاکهای موردمطالعه حذف ترکیبات نفتی در تیمارهای حاوی
گیاه حدود  1/67تا  2/13برابر تیمار شاهد استWilts et al., .
)(1998نیز دریافتند که گونههای مختلف یونجه اثری مثبت بر
کاهش غلظت آالیندههای ناشی از نفت خام در خاک دارند .طوری
که در حضور این گیاهان ،غلظت آالیندههای نفتی حدود  33تا
 56درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.

موردمطالعه در همه سطوح آلودگی نفتی باالترین وزن خشک
مربوط به تیمار مایهزنی خاک با باکتری سودوموناس پوتیدا می
باشد زیرا این باکتری عالوه بر توانایی بر حذف نفت خام از خاک
قادر به فراهمی برخی عناصر غذایی مانند نیتروژن برای گیاهان
است (.)Hung et al., 2004
در برخی مواقع ممکن است سطوح پایین آلودگی موجب
افزایش رشد گردد .در این صورت احتماالً به علت اینکه ابتدا گیاه
با یک تنش جزئی مواجه شده است ،سازوکارهای مختلفی می-
تواند در اطراف محیط ریشه و در درون گیاه از جمله افزایش
ترشح اسید ،افزایش تولید سیدروفورهای گیاهی ،جذب بیشتر
عناصر غذایی ،جذب بیشتر آب صورت گیرد که نتیجة این
سازوکارها رشد بیشتر گیاه است ولی با افزایش شرایط تنش
احتماالً به علت عدم تعادل در تولید و حذف گونههای اکسیژن
واکنشگر در پی تنش و یا کاهش فعالیت آنتیاکسیدانتی در درون
گیاه ،تنش اکسیداتیو به وجود آمده و سبب خسارت به اجزاء
مختلف سلول ،اختالل در جذب آب و عناصر شده و در نهایت
کاهش رشد را به همراه داشته است ( Hirt and Shinozaki,
 .)2004کاهش رشد میتواند ناشی از اختالل در فرآیندهای
فیزیولوژیکی از قبیل عدم تعادل یونی ،تغییر در وضعیت آب گیاه،
اختالل در جذب عناصر ،اختالل در عمل روزنهها ،کاهش کارایی
فتوسنتز ،کاهش پتانسیل اسمزی محیط ریشه ،سمیت ویژه یونی
و کمبود یونهای غذایی باشد (.)Hirt and Shinozaki, 2004
در ارتباط با باکتریهای تجزیهکننده نفت خام نیز گزارش
شده است که این باکتریها عالوه بر دارا بودن صفات محرک
رشدی با تجزیه ترکیبات هیدروکربنی جذب شده به درون گیاه
از سمیت آنها برای گیاه کاسته و منجر به بهبود رشد آن می-
گردند .عالوه بر این ،انتقال ژنهای تجزیهکننده به درون گیاه
میزبان ،تنظیم ترشح آنزیمهای تجزیهکننده و حتی تولید
بیوسورفکتانت از روشهای تأثیر باکتریهای عنوان شده است
( Liu et al., (2013) .)Feng et al., 2017نیز نشان دادند که
مایهزنی گیاه فستوکا با باکتریهای ریزوسفری تولیدکننده آنزیم
 -ACCدآمیناز از جنس سودوموناس ،رشد ریشه گیاه را به میزان
 19درصد افزایش میدهد که افزایش دوبرابری تجزیه ترکیبات
هیدروکربنی نسبت به تیمار بدون مایهزنی را به دنبال داشت.
) Mishra and Nautiyal (2009گزارش کردند طول ریشه ،ساقه
و وزن خشک گیاه نخود در خاک آلوده به نفت کاهش یافت ولی
افزودن مایه تلقیح به خاک آلوده باعث بهبود وضعیت رشد گیاه
گردید Kavousi Bafti et al., (2014) .نشان دادند که وزن خشک
اندام هوایی گیاه در تیمار نفت خام و بدون حضور باکتریهای
تجزیهکننده نفت کاهش یافت و وزن خشک ریشه در تیمار نفت

وزن خشک گياه

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود سطوح مختلف نفت
خام وزن خشک گیاهان را به طور معنیداری نسبت به شاهد
کاهش داد .با افزایش سطح آلودگی نفتی کاهش وزن خشک گیاه
بیشتر بود .در تیمار بدون مایهزنی خاک با باکتری سطوح  4و 8
درصد آلودگی نفتی وزن خشک جو را حدود  63و  69درصد
نسبت به شاهد کاهش داد .از طرف دیگر مایهزنی خاک با باکتری-
ها وزن خشک گیاهان را به طور معنیداری نسبت به تیمار شاهد
افزایش یافت .اثر متقابل باکتری و گیاه در سطوح مختلف نفت
خام بر وزن خشک گیاهان نشان میدهد (جدول  )7که در تمام
تیمار گیاه ،با مایهزنی خاک با باکتریها وزن خشک گیاهان به
طور معنیداری افزایش یافت .بهعنوانمثال در تیمار بدون آلودگی
نفتی مایهزنی خاک با باکتریهای سودو موناس پوتیدا و براکی
باکتریوم موریس وزن خشک برموداگراس به ترتیب حدود  14و
 13درصد نسبت به شاهد افزایش یافت.
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود مایهزنی خاک
با باکتریها سبب کاهش اثرات منفی سطوح مختلف نفت خام بر
وزن خشک گیاه شد .کاربرد باکتریهای سودوموناس پوتیدا و
براکی باکتریوم موریس در سطح  8درصد آلودگی نفتی وزن
خشک سورگوم را به ترتیب حدود  2/45و  2/18برابر نسبت به
تیمار بدون مایهزنی با باکتری افزایش داد .علت افزایش وزن
خشک گیاه در حضور باکتری مربوط به کاهش اثرات سمی سطوح
آلودگی نفتی و همچنین باکتریها با بهبود وضعیت آبی گیاه و
افزایش محتوای کلروفیل برگها و همچنین بهواسطه محلول
کردن فسفات نامحلول خاک و تولید هورمونهای گیاهی میتواند
جذب بیشتر مواد غذایی توسط گیاه را تحریک کرده و منجر به
بهبود فرایند فتوسنتز و در نتیجه افزایش رشد و عملکرد گیاه
شود ( .)Hung et al., 2004میتوان گفت که در تمام گیاهان
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و باکتری افزایش یافت .برخی مطالعات دیگر نشان داده است که
کاربرد کنش بین گیاه و باکتریهای تجزیهکننده نفت باعث
کاهش رشد گیاه میشود و برای مثال ) Gao et al., (2006گزارش
کردند که در خاکهای آلوده به فانترون و پیرن وزن خشک ریشه
و ساقه هنگامی که گیاه برنج بهصورت منفرد کشت شد در مقایسه
با حالتی که با باکتریهای تجزیهکننده در خاک آلوده کشت داده
شد کاهش قابلمالحظهای داشت .آنها علت این کاهش را آثار فوق
سمی ترکیبات آروماتیک چندحلقهای بر ریشه و ساقه گیاه عنوان
کردند.
کلروفيل در گياه

تأثیر آلودگی نفتی ،نوع گیاه و باکتری و اثر متقابل آنها بر غلظت
کلروفیل برگ تازه گیاهان معنیدار بود (جدول  .)6صرفنظر از
تیمار مایهزنی خاک با باکتری ،در هر گیاه افزایش سطح آلودگی
نفتی غلظت کلروفیل را به طور معنیداری نسبت به شاهد کاهش
داد .بهعنوانمثال در تیمار گیاه جو و مایهزنی خاک با سودوموناس
پوتیدا ،در سطوح  4و  8درصد آلودگی نفتی غلظت کلروفیل در
برگ تازه جو به ترتیب حدود  22و  45درصد نسبت به شاهد
کاهش یافت (جدول  .)7محققان گزارش می دهند که آلودگی
نفت خام در خاک ،مانند سایر انواع عوامل استرسزا ،تولید ROS
را افزایش میدهد و منجر به تخریب غشا و اکسیداسیون کلروفیل
میشود ( .)Tatari et al., 2018عوامل استرسزای محیطی مانند
آالیندههای نفتی با تولید  ،ROSپروتئینهای گیاه را از بین بردند.
عالوه بر این ،افزایش آالیندههای نفتی در خاک ،جذب نیتروژن
را کاهش میدهد .نیتروژن یکی از مهمترین اجزای تولید کلروفیل
است .بنابراین ،کاهش در جذب آن ،باعث کاهش تولید کلروفیل
در گیاهان میشود (.)Tatari et al., 2018
یکی از اثرات منفی آالیندههای نفتی بر گیاه کاهش
پیگمانهای فتوسنتزی است (Ilangovan .)Martia et al., 2009
) and Vivekanandan (1992گزارش دادند آبیاری خاک با آب
آلوده به پسابهای نفتی باعث کاهش کلروفیل aو کلروفیل کل
گردید .اما کلروفیل  bتغییر چندانی نشان نداد .این امر باعث
کاهش نسبت کلروفیل a/bدر گیاهان خاکهای آلوده شد.
وجود نفت خام در خاک ممکن است علت مهار سنتز
کلروفیل در گونههای گیاهی باشد .نفت خام مخلوطی از ترکیبات
آلیفاتیک ،معطر و با وزن مولکولی باال است که آنزیمهای الزم
برای سنتز کلروفیل را مهار میکند (.)Anthony, 2001
( Al-Hawas et al., )2012گزارش دادند که افزایش غلظت نفت
خام ،محتوای کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئیدها و کل رنگدانه
ها به طور قابلتوجهی کاهش میدهد .سطح کاهش محتوای

کلروفیل در گیاهان نشانه آلودگی محیطی بوده است ( Al-Hawas

 Njoku et al., (2012) .)et al., 2012اظهار کردند که کاهش
کلروفیل کل برگها شاید به دلیل شرایط قلیایی ایجاد شده در
اثر انحالل مواد شیمیایی موجود در نفت در شیره سلولی باشد که
مسئول تخریب کلروفیل است درنتیجه محتوای کلروفیل کل
برگهای آلوده کمتر از برگهای شاهد است.
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود در هر سطح
آلودگی نفتی در خاک ،مایهزنی خاک با باکتری غلظت کلروفیل
برگ تازه گیاهان را به طور معنیداری نسبت به شاهد افزایش
داد .باالترین غلظت کلروفیل در هر گیاه و در تمام سطوح نفتی
مربوط به مایهزنی خاک با باکتری سودوموناس پوتیدا بود .و
کمترین غلظت کلروفیل در تیمار بدون مایهزنی خاک با باکتری
و باالترین سطح آلودگی نفتی ( 8درصد) مشاهده شد.
بهعنوانمثال در سطح  4درصد آلودگی نفتی ،مایهزنی خاک با
باکتری سودوموناس پوتیدا و براکی باکتریوم موریس غلظت
کلروفیل در برگ تازه سورگوم به ترتیب حدود  1/29و  1/05برابر
نسبت به تیمار بدون مایهزنی خاک با باکتری افزایش داد.
علت اختالف اثر باکتریها بر غلظت کلروفیل در خاکهای
آلوده به نفت خام میتواند مربوط به تفاوت باکتریها در حذف
نفت خام از خاک و همچنین در فراهمی عناصر غذایی برای
گیاهان و تولید سیدروفور باشد .اثرات مفید باکتریهای
موردمطالعه بر این پارامتر میتواند به خاطر افزایش توانایی گیاه
در حضور باکتری در تغییر ترکیبات نفتی باشد که سبب کاهش
سمیت این ترکیبات میشود و همچنین مشارکت آنها در افزایش
جذب نیتروژن در گیاه و تولید هورمونهای گیاهی باشد .که این
عوامل میتواند جذب بیشتر مواد غذایی از جمله آهن توسط گیاه
را تحریک کرده و منجر به افزایش میزان کلروفیل برگ گیاهان
شود (.)Hewedy, 1999
) Huang et al., (2004در پژوهش دیگری گزارش دادند
تحت تنش آلودگی کروزوت نسبت کلروفیل a/bدر گیاهان
بهعنوان حساسیت و پاسخ دفاعی گیاه افزایش یافت .باتوجهبه
نتایج این مطالعه ،ممکن است بتوان اینگونه برداشت نمود که
سورگوم تحت بررسی در این آزمایش نسبت به جو و چمن
مقاومت بیشتری در برابر آلودگی هیدروکربنهای نفتی دارد .از
سوی دیگر بر اساس شاخصهای نسبی رشد حساسیت جو به
آلودگی خاک بیشتر بوده و وزن خشک اندام هوایی این گیاه
کاهش بیشتری نشان میدهد .به گزارش Mishra and Nautiyal
) (2009با افزایش غلظت گازوئیل خاک میزان کلروفیل کل در
برگهای نخود کاهش اما در حضور مایه تلقیح (Trichoderma
) resseiمقدار کلروفیل  50درصد افزایش یافت.

(علمی  -پژوهشی)
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پرولين در برگ تازه گياهان

(سودوموناس پوتیدا) کاهش داد .اما مایهزنی خاک با باکتری
سودوموناس پوتیدا میانگین غلظت پرولین را به طور معنیداری
نسبت به شاهد افزایش داد (جدول  .)7به عبارتی دیگر باکتری
بومی از افزایش معنیدار غلظت پرولین در برگ تازه گیاهان
جلوگیری کرد .اختالف اثر بین باکتریها بر غلظت پرولین در
برگ تازه گیاهان میتواند مربوط به تفاوت توانایی آنها در فراهمی
عناصر غذایی برای گیاهان و بهبود شرایط رشد ریشه جهت جذب
عناصر غذایی (مخصوصاً نیتروژن) باشد .افزایش مقدار پرولین
برگ گیاهان با مایهزنی خاک با باکتری ممکن است به دلیل نقش
سودوموناس پوتیدا در فراهمی نیتروژن برای گیاهان باشد که با
افزایش جذب نیتروژن توسط گیاهان مقدار پرولین در برگ
گیاهان نیز افزایش یافت Ma et al., (2018) .نشان دادند که
آلودگی خاک به نفت به میزان  40گرم در کیلوگرم خاک ،پرولین
برگ گیاهان Mirabilis jalapaو Orychophragmus violaceرا
به ترتیب به میزان  98درصد و  75درصد نسبت به شاهد افزایش
داد Gusain et al., (2015) .اظهار داشتند که استفاده از باکتری-
های محرک رشد باعث افزایش میزان پرولین میگردد.
پروتئین در گیاهان تحت تاثیر دی اکسیدسولفور موجود
در نفت خام نیز گزارش شده است ( Peretiemo-Clarke and
 .)Achuba, 2007که این افزایش مربوط به سطح پروتئین سازگار
است .باتوجهبه این که یکی از سازوکارهای گیاهان در سمزدایی
اکسیدهای نیتروژن در برگ ها ،سنتز پروتئین و اسیدهای آمینه
می باشد ،بنابراین افزایش اسیدهای امینه و پروتئین در این
مطالعه میتواند به دلیل اکسید سولفور و نیتروژن موجود در نفت
خام باشد ،یعنی افزایش میزان پروتئین در گیاهان تحت تنش را
به وجود دی اکسیدگوگرد و نیتروژن در آالینده هیدروکربنی نفت
خام نسبت میدهند کهبهمنظورر سمزدایی اکسید نیتروژن در
برگ گیاهان ساخته میشوند.
پرولین و قندهای محلول نشانگرهای بیوشیمیایی بسیار
مهم در میزان تحمل گیاهان به تنش شوری میباشند .افزایش
تولید میزان پرولین بیانگر آن میباشد که نفت خام اضافه شده به
خاک ،بهعنوان یک عامل تنشی مؤثر عمل کرده و گیاه با تنش
غیرزیستی مواجه شده است .حضور ریز جانداران محرک رشد که
قادر به تجزیه ترکیبات نفتی و با تجزیه ترکیبات سمی و تجمع
فلزات سنگین موجود در ترکیبات نفتی باعث کاهش تنش وارد
شده به گیاه شده در نتیجه تجمع پرولین در گیاه کاهش مییابد
(.)Kavi Kishor et al., 2005

هنگامی که گیاهان در معرض عوامل استرسزای محیطی قرار می
گیرند ،پرولین بهعنوان یک مولکول سیگنال در زنده ماندن سلول-
ها نقش دارد .تجمع پرولین در برگهای گیاه در تنظیم اسمزی
گیاهان نقش دارد که منجر به اصالح اسمزی و افزایش تحمل
تنشهای محیطی میشود ( .)Liu et al., 2010محتوای پرولین با
ایجاد آالیندههای نفتی در خاک افزایش مییابد ،که میتوان آن
را واکنش گیاه به عدم جذب آب در خاکهای آلوده به نفت در
نظر گرفت .محتوای پرولین با افزایش غلظت ترکیبات نفتی در
خاک افزایش یافت .با افزایش غلظت پرولین جذب آب توسط
ریشه افزایش مییابد و منجر به تنظیم اسمزی گیاهان میشود.
همچنین ،پرولین میتواند پروتئینها را در برابر استرس اکسیداتیو
محافظت کند و ROSها را از سلولها حذف کند ( Kaul et al.,
.)2008
جدول آنالیز واریانس (جدول  )6نشان میدهد که تأثیر نوع
گیاه ،مایهزنی خاک با باکتری ،سطوح نفت خام و اثر متقابل آنها
بر غلظت پرولین در برگ تازه گیاهان معنیدار است .جدول 7
نشان میدهد که صرفنظر از نوع گیاه و باکتری با افزایش سطح
آلودگی نفتی در خاک میانگین غلظت پرولین در برگ تازه گیاهان
نسبت به شاهد به طور معنیداری افزایش یافت .در تیمار بدون
کاربرد باکتری ،سطوح نفتی  4و  8درصد غلظت پرولین در برگ
تازه سورگوم را به ترتیب حدود  3/20و  6برابر نسبت به شاهد
افزایش داد .در هر گیاه باالترین غلظت پرولین در باالترین سطح
آلودگی نفتی ( 8درصد) اندازهگیری شد .کمترین غلظت پرولین
در هر گیاه در سطح بدون آلودگی نفتی مشاهده شد (جدول .)7
احتماالً سطوح باالی آلودگی نفتی سبب افزایش فشار اسمزی
محلول خاک شده و گیاه در پاسخ به این استرس غلظت پرولین
را در برگ افزایش داده است .دالیل فیزیولوژیکی متعددی برای
تجمع پرولین در واکنش به تنش گزارش شده است که مهمترین
آنها تاکید بر نقش پرولین بهعنوان یک ماده تنظیمکننده اسمزی
و عامل حفاظت کننده آنزیمهای سیتوپالسمی و ساختمان غشا
میباشد .اختالف بین گیاهان در پاسخ به آلودگی نفتی میتواند
مربوط به تفاوت در سطوح واکنشپذیری و تحمل آنها به آلودگی
نفتی باشد .حتی این تفاوت بین واریتههای مختلف یکگونه
گیاهی نیز وجود دارد.
در هر سطح آلودگی نفتی ،مایهزنی خاک با باکتری بومی
(براکی باکتریوم موریس) میانگین غلظت پرولین در برگ تازه
گیاهان را به طور معنیداری نسبت به باکتری غیربومی
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جدول  -6جدول آناليز واريانس ميانگين مربعات وزن خشک ،غلظت کلروفيل و غلظت پرولين در برگ تازه گياه
منبع

درجه آزادی

پرولین

کلروفیل

وزن خشک

نوع گیاه
نوع باکتری
سطوح نفت خام

2
2
2

**0/13
**3/34
**34/02

**1/63
**1/50

**9022/14
**825/20

**11/65

**4531/98

نوع گیاه*نوع باکتری
نوع گیاه * سطوح نفت خام
نوع باکتری * سطوح نفت خام
نوع گیاه * نوع باکتری * سطوح نفت خام
خطا

4
4
4
8
54

*0/0162
**0/33
**0/13
*0/024
0/038

**0/10
**0/0018
**0/135
**0/079
0/013

**79/49
**907/72
**13/63
**24/16
1/08

*و ** به ترتيب درصد پنج و يک درصد معنیدار است.
جدول  -7برهمکنش گونه گياه ،مايهزنی خاک به باکتری و سطوح نفت خام بر وزن خشک ( ،)g pot-1غلظت کلروفيل ( )mg g-1Fwو غلظت پرولين ()µmol g-1Fw
غلظت پرولین

غلظت کلروفیل

وزن خشک

درصد نفت

نوع باکتری

0/41j
0/94i
0/50j
1/31fgh
1/71e
1/40efg
2/47cd
3/30a
2/38cd

2/60cd
3/20a
2/75bc
1/90fgh
2/46de
2/00f
1/03k
1/94fg
1/72hi

28/78f
36/45d
33/43e.
12/27l
22/86h
18/40ik
7/92mn
19/43ij
17/31k

0
0
0
4
4
4
8
8
8

بدون باکتری

0/41j
0/96hi
0/47j

2/04f
2/79bc
2/41de

11/19l
20/35i
19/24ij

0
0
0

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

1/54ef

1/75ghi

4/04o

4

بدون باکتری

2/17d
1/56ef
2/45cd
3/39a
2/64bc

1/84fghi
1/40j
1/00k
1/15k
1/15k

8/64mn
7/01mn
3/40o
6/11n
7/34mn

4
4
8
8
8

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

0/44j
1/03hi
0/43j

2/74bc
2/93bc
2/80bc

63/08b
71/99a
71/34a

1/05hi

1/85fghi

32/52e

0
0
0
4

1/47efg
1/18ghi
2/85bc
3/54a
2/63bc

2/26e
2/01f
1/13k
1/71hi
1/64i

55/23c
53/60c
11/44l
25/23g
26/36g

4
4
8
8
8

نوع گیاه

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

سورگوم

بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

جو

بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس
بدون باکتری

برموداگراس

سودوموناس پوتیدا
براکی باکتریوم موریس

مقايسه ميانگين با بهرهگيری از آزمون ) LSD (a=5%انجام شده است و در هر ستون و رديف اعداد دارای دستکم يک حرف مشترک التين دارای اختالف
چشمگير نمیباشند.

نتيجهگيری
در این پژوهش بهرهگیری از جامعه میکروبی ویژه در کنار ریشه
گیاه مایه بهبود شرایط بیولوژیکی خاک برای تجزیه آالیندهها
گردید .افزایش تجزیه نفت خام در حضور ریشه گیاه احتمال این
فرضیه که گیاهان میتوانند با افزایش فعالیت بیولوژیک خاک

زیست پاالیی را برانگیخته و به تجزیه زیستی کمک نماید را
افزایش میدهد.
درصد حذف نفت خام در تیمارهای کاربرد همزمان کشت
گیاه و مایهزنی خاک با باکتری در برابر کاربرد گیاهبهسازی و
زیست پاالیی بهتنهایی بیشتر بود .علت افزایش تجزیه نفت خام
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به هر حال گیاهان و باکتریهای موردمطالعه هر کدام
پتانسیل خوبی در افزایش تجزیه هیدروکربنهای نفتی داشتند و
 بنابراین،میتوانند مکمل مناسبی برای یکدیگر محسوب گردند
یک رابطه هم افزایشی بین ریز جانداران و گیاه منجر به افزایش
 اهمیت خاص زیست پاالیی در.تجزیه آلودگی نفتی میگردد
.محیط ریشه به مشارکت مهم ریشه و ریز جانداران بر میگردد
این روابط به خصوص برای تجزیه و تخریب ترکیبات مقاوم
 بنابراین فرآیند گیاهبهسازی.بیشترین اهمیت را خواهد داشت
زیستافزونی میتواند بهعنوان روشی موثر و در عین حال ساده و
کم هزینه با حداقل خسارت به محیطزیست جهت پاالیش
- با این فرض که کارایی گونه مورد بهره،آالیندههای نفتی باشد
.گیری آزمایش شده باشد

در تیمارهای گیاهبهسازی زیست افزونی در مقایسه با گیاهبهسازی
و زیست پاالیی میتواند وابسته به رابطه سینرژیسمی یا همکاری
 در میان گیاهان بررسی.باشد که میان گیاه و باکتری وجود داشت
شده سورگوم در برابر جو و برموداگراس کارایی باالتری در حذف
 همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که باکتری.نفت خام داشت
بومی در مقایسه با باکتری غیربومی کارایی باالتری در حذف نفت
 آلودگی نفتی در خاک وزن خشک گیاهان و غلظت.خام دارد
کلروفیل در برگ تازه گیاهان را به گونه چشمگیری در مقایسه با
شاهد کاهش داد اما با مایهزنی خاک با باکتری اثر منفی ترکیبات
 غلظت پرولین در برگ تازه.نفتی بر این پارامترها کاهش یافت
گیاهان با افزایش آلودگی نفتی و مایهزنی خاک با باکتری
سودوموناس پوتیدا افزایش یافت اما مایهزنی خاک با باکتری بومی
براکی باکتریوم موریس غلظت پرولین را در برگ تازه گیاهان
.کاهش داد

""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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