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چکیده
پاکسازی آلودگی نفتی در محیط ناهمگون خاک با پیچیدگیهایی روبهرو است که عواملی نظیر شوری خاک و سن آلودگی بهسختی آن
میافزایند .این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر یکی از سویههای بومی باکتری رودوکوکوس و انواع پسماندهای آلی در کاهش هیدروکربنهای
نفتی کل یک خاک شور آلوده به نفت خام در شرایط انکوباسیون اجرا شد .بدین منظور ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل کامل در قالب طرح
کامالً تصادفی با چهار فاکتور تلقیح باکتریایی  ،Rhodococcus cercidiphylli Y1M65003پنجدرصد ضایعات کمپوست قارچ،
پنجدرصد باگاس نیشکر و افزودن منبع نیتروژن و فسفر با نسبت  144:14:1از منبع اوره و سوپرفسفات تریپل طراحی گردید .نتایج تجزیه
واریانس دادههای حذف هیدروکربنهای کل نشان داد که چهار فاکتور مورد بررسی توانستند اثر معنیداری ( )P>4/441بر کاهش
هیدروکربنهای کل خاک داشته باشند که از میان آنها فاکتور تلقیح باکتریایی سهم بیشتری در واریانس متغیر وابسته داشت .اثرات متقابل
مایة تلقیح باکتریایی با هر یک از فاکتورهای ضایعات کمپوست قارچ ،باگاس و منبع نیتروژن و فسفر نیز بر تجزیة هیدروکربنهای کل خاک
معنیدار بود ( .)P>4/41کاراترین تیمار در کاهش هیدروکربنهای کل نفت خاک تلفیقی از فاکتورهای مایه تلقیح باکتریایی ،ضایعات
کمپوست قارچ و منبع نیتروژن و فسفر بود .این تیمار توانست در طی  64روز 27/0 ،درصد از هیدروکربنهای کل نفت خاک را کاهش دهد.
نتایج نشان داد که افزودن ضایعات کمپوست قارچ و تحریک زیستی ناشی از منبع نیتروژن و فسفر میتواند توان باکتری رودوکوکوس را در
تجزیة هیدروکربنهای نفتی افزایش دهد.
کلید واژگان :ضایعات کمپوست قارچ ،باگاس ،آلودگی نفتی ،تحریک زیستی ،تقویت زیستی
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مقدمه

هیدروکربن ها به خاک های آلوده به نفت روشتتتی م ثر و

یکی از پیامدهای محیطزیستتتی در کشتتورهای تولیدکنند

دو ستدار محیطزی ست مح سوب می شود ( Ossai et al.,

نفت ،آلودگی خاک به هیدروکربن های نفتی استتتت .این

 .)2020این استراتژی زیستپاالیی که تحت عنوان تقویت

ترکیبات در خاک تجمع یافته و عملکرد اکولوژیک خاک را

زیستتتی 1شتتناخته میشتتود ،مستتتلزم افزودن مایة تلقیح

مختل کرده و به منابع آبی و اتمستتفر راه یافته و نهایتاً وارد

میکروبی با توانایی تخریب آالینده ها و تشتتتدید ستتترعت

زنجیر غذایی ان سان می شوند .بنابراین جامعة جهانی توجه

پاالیش خاک است .برای این فرآیند میتوان از باکتریهای

روزافزونی به پاکستتتازی خاک های آلوده به ن فت دار ند

اگزوژن ، 2اتوکتونهتتای 2جتتامعتتة میکروبی ختتاک و یتتا

( .)Chen et al., 2020ایران با بیش از  144سال سابقة

میکروب های دستتتت کاریشتتتده ژنتیکی استتتت فاده کرد

حفتتاری نفتتت و بیش از  24444کیلومتر خط لولتته ،بتتا

( .)Nwankwegu and Onwosi, 2017یتتکتتی از

مشکالت جدی مرتبط با آلودگی نفتی ،بهویژه آلودگی خاک

بتتاکتریهتتای قتتادر بتته تجزیتته هیتتدروکربنهتتای نفتی،

مواجه شده است (.)Gitipour et al., 2015

باکتریهای جنس  Rhodococcusاستتت که میتواند در

تجز یة ترکی بات نفتی در خاک بهدل یل آبگریزی،

محیط خاک آن ها را تخر یب ک ند .پژوهشتتتگران توا نایی

ستتاختار پیچیده ترکیبات ،فراهمی زیستتتی پایین ،جذب در

گونه های مختلفی از این باکتری را در تجزیه آلودگی های

ذرات خاک ،وا جذب پایین و ماه یت چ ند فازی خاک با

نفتی مورد بررستتتی قرار دادهانتتد .در پژوهشتتتی گونتته

دشتتواری روبهرو استتت (.)Speight and Arjoon, 2012

 Rhodococcus hoagieدر تجزیة آلودگی نفتی مصنوعی

هر چه از آلوده شتتتدن خاک به ترکیبات نفتی مدت زمان

موفق عمل کرد و توان ست  75در صد آلودگی را تجزیه کند

بیشتتتری بگذرد ،جداستتازی این ترکیبات از ماتریس خاک

( .)Viesser et al., 2020در پژوهشی دیگر روی خاکهای

د شوارتر شده و زی ستفراهمی آن برای ریزجانداران کمتر

استتتتپی ب یا بانی آلوده به ن فت ،گو نه Rhodococcus

میشتتود .بنابراین افزایش ستتن آلودگی ،ستتختی پاکستتازی

 erythropolisبا کمک عوامل تحریک زی ستی  02در صد

آلودگیهای نفتی را دوچندان میکند ( Garousin et al.,

از آلودگی نفتی را پس از  117روز کاهش داد ( Wei et

 .)2021از طرفی ،برخی ویژگیهای خاک مانند شتتوری نیز

 .)al., 2021در یک روش تلفیقی با گ یاه پاالیی ،گو نه

میتوانند برای پاک سازی آلودگیهای نفتی خاک محدودیت

 Rhodococcus ruberقادر به حذف بیش از هفتاد درصد

ایجاد کنند؛ چرا که شتتتوری خاک تأثیر منفی روی جامعه

نفت خام در خاک آلوده شتتد ( Abolhasani Sooraki et

میکروبی و زیستتتتفراهمی اکستتتیژن و ه یدروکربن دارد

 .)al., 2020گونه  Rhodococcus erythropolisنیز در

( .)Kalami and Pourbabaee, 2021در استان خوزستان

یک خاک لوم رسی سیلتی با سن باالی آلودگی 27 ،درصد

م قادیر قا بل توجهی خاک آلود قدیمی به ن فت خام در

از هیتتدرو کر بنهتتای ن ف تی را ت جزیتته کرد (Pacwa-

ف ضای باز انبا شته شده ،که سابقة آلودگی آنها به بیش از

 .)Płociniczak et al., 2019اما گزار شی درباره ا ستفاده

چهل ستتال میرستتد .این خاکها غالباً میزان آلودگی نفتی

از این باکتری در خاکهای لوم شنی شور با آلودگی قدیمی

باالیی داشته و همچنین از شوری زیادی رنج میبرند.

به نفت خام در دسترس نیست.

تاکنون روشهای زیادی برای پاکسازی خاک پیشنهاد

استتتتفاده از عوامل تحریک زیستتتتی 0میتوا ند توان

شتتتده که از میان آنها افزودن میکروب های تجزیهکنند

باکتری را در م قاب له با م حدود یت های موجود در خاک
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افزایش داده و تجزیة آالینده در طرحهای زیستتتپاالیی را

پاالیش زیستتتی خاکهای آلوده به نفت استتتان خوزستتتان

دوچندان کند ( .)Bodor et al., 2020در تحریک زی ستی،

مورد ا ستفاده قرار گرفت .بنابراین هدف از پژوهش حا ضر،

عواملی مانند کود شتتتیمیایی ،ستتتورفکتانتهای زیستتتتی،

بررستی کارایی ستویة بومی  Rhodococcus fasciansو

حجمدهنده ها و پستتتماندهای آلی که رشتتتد و تولیدم ل

انواع ضایعات آلی صنعتی در کاهش هیدروکربنهای نفتی

ریزجانداران را تقویت کنند ،به خاک افزوده میشتتود ( Wu

یک خاک لوم شنی شور آلوده بود.

 .)et al., 2016برخی پسماندهای آلی حاصل از فعالیتهای
کشتتاورزی و صتتنعتی در من قة مورد م العه بهوفور یافت

مواد و روش ها

میشتتتود .در کارخانة نیشتتتکر هفتتپه واقع در استتتتان

نمونهبرداری و آمادهسازی خاک :این پژوهش روی

خوزستتتتان ،ستتتاالنه حدود  224هزار تن باگاس بهعنوان

خاکهای دپو شده متأثر از آلودگی قدیمی نفت خام در

مح صول جانبی ا ستح صال قند از نی شکر تولید می شود که

عرض و طول جغرافیایی  21˚ ′22 ″25 Nو ′02 ″41 E

غالباً بدون ا ستفاده باقی میمانند ( Mohammadi et al.,

˚ 07واقع در اطراف چاههای حفاری شده متروکه در

 .)2020همچنین ستتتاالنه  544تا  744هزار تن ضتتتایعات

شهرستان اهواز استان خوزستان انجام گرفت .نمونهها را پس

کمپوستتتت قارچ برای تولید قارچ خوراکی در ایران تول ید

از خشک شدن از الک چهار میلیمتری عبور داده شدند.

میشود ( .)https://zaya.io/sy1kaاین پسماند آلی سرشار

سپس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن شامل بافت ( Gee

از پروتئین ،اسیدهای آلی ،و مواد فعال زیستی بوده و ن سبت

Bauder, 1986

به ستتایر پستتماندهای کشتتاورزی از ارزش غذایی باالتری

( ،)Thomas, 1996رطوبت ظرفیت زراعی

برخوردار است ( .)Umor et al., 2021بنابراین تالش شد

 ،)al., 2003; Rey et al., 2005هیدروکربنهای کل نفت

تا از پتانستتیلهای من قة مورد م العه در پاکستتازی خاک

(Song et al., ( )Total Petroleum Hydrocarbon, TPH

آلوده استفاده شود.

،)and

1996( EC

Adesodun and Mbagwu, 2008

،)Rhoads,

pH

(Wang et ( )FC

;)2002کربن آلی کل

بر استتتاس م الب عنوانشتتتده ،با توجه به پتانستتتیل

( ،)Nelson and Sommers, 1996نیتروژن کل ( Bremner,

گونههای مختلف رودوکوکوس در پاکسازی خاکهای آلوده

 )1996و فسفر قابل جذب ()Olsen and Sommers, 1982

به نفت و نبود گزارشتتی از کاربرد این باکتری در پاکستتازی

اندازهگیری گردید (جدول .)1

خاک های با محدودیت شتتتوری و قدمت آلودگی ،از یک

طرح آزمایشی :برای بررسی و غربالگری بهترین روشهای

ستتویة بومی رودوکوکوس برای زیستتتپاالیی خاک مورد

زیستپاالیی ،چهار فاکتور شامل تلقیح باکتریایی (،)In

پژوهش استتتت فاده شتتتد .عالوه بر آن با در نظر گرفتن

باگاس نیشکر ( ،)Bکود شیمیایی بهعنوان منبع نیتروژن و

پتانستتیلهای من قه در عرضتتة پستتماندهای آلی ،باگاس و

فسفر ( )CFو ضایعات کمپوست قارچ ( )SMCبکار برده

ضایعات کمپو ست قارچ بهعنوان ا صالحکنندههای شرایط

شدند .س وح چهار فاکتور به شرح زیر است :تلقیح باکتریایی

فیزیکی و شیمیایی خاک و منبع نیتروژن و ف سفر بهعنوان

( )Inشامل بدون تلقیح باکتریایی ( )In0و تلقیح سویة

عامل تحریک زی ستی برای تعدیل شرایط خاک و ت شدید

 SNP5با  47/04درصد تشابه فیلوژنی به Rhodococcus

توان زیستپاالیی این باکتری به کار برده شد .بدین منظور،

 fascians strain LMG3623و شماره دسترسی

در پژوهش حا ضر از سویه بومی باکتری Rhodococcus

 OL759129در )Nikkhah, 2015( )In1( GenBank؛

 fasciansبهتنهایی و در تلفیق با منبع نیتروژن و ف سفر و

باگاس نیشکر ( )Bشامل بدون ( )B0و با افزودن پنج درصد

دو پستتماند آلی باگاس و ضتتایعات کمپوستتت قارچ برای

وزنی باگاس نیشکر ()B1؛ منبع نیتروژن و فسفر ( )CFبدون
صفحه 277
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک آلوده قدیمی به نفت خام
ویژگی
میزان

بافت
لوم شنی

EC
()dS m-1
74/6

pH
5/72

FC
%
26/2

TPH
)(mg.kg-1
72747

کربن آلی کل
7/55

نیتروژن کل
()%
4/261

فسفر قابل جذب
4/427

( )CF0و همراه با افزودن نیتروژن و فسفر مورد نیاز (1/726

تولید قند و شکر نیشکر هفتتپه که حاوی  07/0و 4/17

گرم کود اوره و  4/02گرم کود سوپرفسفات تریپل در 144

درصد کربن و نیتروژن بود ،تهیه شد ( Sluiter et al.,

گرم خاک) ()CF1؛ ضایعات کمپوست قارچ ( )SMCبدون

 .)2011ضایعات کمپوست قارچ نیز از شرکت کشاورزی

( )SMC0و همراه با افزودن پنج درصد وزنی ضایعات

جلگه دز تهیه شد که حاوی  27/4درصد کربن آلی

کمپوست قارچ ( .)SMC1بنابراین برای ارزیابی روابط بین

( )Nelson and Sommers, 1996و  1/4درصد نیتروژن

فاکتورهای تلقیح باکتریایی ،باگاس نیشکر ،منبع نیتروژن و

کل ( )Tandon, 2005بود .باگاس در آون با دمای 144

فسفر و ضایعات کمپوست قارچ و اثر آنها روی کاهش

درجة سانتیگراد به مدت  20ساعت قرار گرفت و سپس با

هیدروکربنهای نفتی خاک آلوده ،آزمایش بهصورت

آسیاب برقی به اندازه دو میلیمتر خرد شد .این دو پسماند

فاکتوریل (چند عاملی)  2×2×2×2در قالب طرح کامالً

آلی بهمیزان پنجدرصد به خاک اضافه شدند .تیمارها روی

تصادفی بهاجرا درآمد 07 .واحد آزمایشی برای  16تیمار

 144گرم خاک آلوده به نفت خام در گلدان کوچک مناسب

مختلف (هر کدام با سه تکرار) در نظر گرفته شد.

اعمال شدند .با توجه به ترتیب تیمارهای آزمایش ،فاکتور

اجرای آزمایش :بهمنظور تهیة مایه تلقیح باکتری

مربوط به هر واحد آزمایشی بهمیزان مورد نیاز به خاک اضافه

رودوکوکوس ،بهمیزان دو لوپ از کلنی باکتری تازه رشد

و بهطور یکنواخت با آن مخلوط شد .واحدهای آزمایشی پس

یافته در محیط نوترینت آگار به محیط کشت نوترینت براث

از اعمال تیمارها در رطوبت  54درصد ظرفیت زراعی تنظیم

استریل تلقیح شده و به مدت  16ساعت در دمای  24درجه

شده و سپس به گرمخانه منتقل شدند .گلدانهای مذکور

سانتیگراد در انکورباتور با دور 174 rpmقرار گرفت .سپس

بهمدت  64روز در دمای  27درجة سانتیگراد و رطوبت خاک

از مایة تلقیح آماده با جمعیت  12/7×147 CFU/mlبهمیزان

 54درصد ظرفیت زراعی نگهداری شدند .در پایان این دوره،

 14درصد حجمی وزنی (معادل  14میلیلیتر به  144گرم

میزان هیدروکربنهای کل نفت خاک اندازهگیری شد .به این

خاک آلوده) ( )Wu et al., 2012به تیمارها افزوده شد.

صورت که به  14گرم خاک از هر تیمار 24 ،میلیلیتر

نیتروژن و فسفر از منبع اوره و سوپر فسفات تریپل تأمین

دیکلرومتان و استون با نسبت یک به یک افزوده شد .سپس

گردید .نسبت مناسب عناصرغذایی  C:N:Pبرای پشتیبانی

بهمدت  24دقیقه هم زده شد و پس از تهنشینی با کاغذ

از رشد ریزجانداران و پایداری فرآیند تجزیة زیستی بهطور

صافی فیلتر شد .در نهایت میزان هیدروکربنهای کل نفت

معمول  144:14:1است (.)EPA, 1994; Li et al., 2020

عصاره خاک ()Total Petroleum Hydrocarbon, TPH

با فرض اینکه میزان هیدروکربن موجود در خاک نشاندهند

از روش اسپکتروفتومتری در  024نانومتر محاسبه شد

میزان کربن دردسترس برای تجزیة زیستی است ،میزان

( Song et al., 2002; Adesodun and Mbagwu,

نیتروژن مورد نیاز را تخمین میزنند ( .)EPA, 1994برای

.)2008

تنظیم  C:N:Pبا نسبت  144:14:1میزان  1/726گرم کود

تجزیه و تحلیل آماری :بهمنظور بررسی ارتباط بین صفت

اوره و  4/02گرم کود سوپرفسفات تریپل در  144گرم خاک

اندازهگیریشده و تیمارها از روشهای تک متغیره و مدل

نیاز بود .باگاس مورد نیاز در این آزمایش از ضایعات کارخانة
صفحه 272

جعفریوفا و همکاران ،بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس....

خ ی ( )GLM7بهصورت تجزیه واریانس چهارطرفه

تأثیر را در کاهش هیدروکربنهای کل خاک داشت (جدول

( )Four-way ANOVAاستفاده گردید .متغیرهای مستقل

 .)2بر اساس پارامتر انداز اثر جزئی (جدول  ،)2پس از فاکتور

در این آزمایش ،تلقیح باکتریایی (دو س ح) ،باگاس (دو

تلقیح باکتریایی ،بهترتیب منبع نیتروژن و فسفر ،ضایعات

س ح) ،منبع نیتروژن و فسفر (دو س ح) و ضایعات کمپوست

کمپوست قارچ و باگاس با  Eta2جزئی  4/02 ،4/07و 4/22

قارچ (دو س ح) و اثرهای آنها بهصورت آزمایش فاکتوریل

بر متغیر وابسته مورد بررسی بیشترین اثرگذاری را داشتند.

( 2×2×2×2در قالب طرح کامالً تصادفی) و متغیر وابسته

بررسی اثرات متقابل دوگانه نشان داد که فاکتور تلقیح

شامل هیدروکربنهای کل نفت خاک بودند .تجزیه و تحلیل

باکتریایی بر هر یک از فاکتورهای باگاس (،)P>4/441

دادهها با استفاده از جدول تجزیه واریانس (فاکتوریل

ضایعات کمپوست قارچ ( )P>4/41و منبع نیتروژن و فسفر

 )2×2×2×2و مقایسه میانگینها به روش توکی در س ح

( )P>4/441اثر معنیدار داشت (جدول  .)2کاربرد همزمان

احتمال  7درصد ( )P>4/47با استفاده از نرمافزار Minitab

مایة تلقیح باکتریایی با هر یک از فاکتورهای ضایعات

 16انجام گرفت .همچنین ،در  ANOVAانداز اثر جزئی

کمپوست قارچ (شکل -1الف) ،باگاس (شکل -1ب) و منبع

( )Partial Effect Size, Eta2pمحاسبه شد .اندازهگیری

نیتروژن و فسفر (شکل -1پ) بهترتیب سبب کاهش ،24/1

انداز اثر جزئی در  ،ANOVAبرآوردی از درجة ارتباط بین

 14/1و  24/1درصد از هیدروکربنهای نفتی خاک آلوده

اثر و متغیر وابسته است .بهعبارتی ،همبستگی بین اثر و متغیر

نسبت به تیمار شاهد شد .همچنین تیمارهای اثرات متقابل

وابسته را نشان میدهد .در واقع میتواند بهعنوان سهمی از

دو گانه با هر یک تیمارهای پسماندهای آلی و منبع نیتروژن

واریانس متغیر وابسته که به هر اثر مربوط میباشد ،در نظر

و فسفر نیز اختالف معنیدار داشت (شکل -1الف تا پ).

گرفته شود و مقدار واریانس محاسبه شده برای هر اثر را

اثرات متقابل سه فاکتور ضایعات کمپوست قارچ ،باگاس و

تشریح میکند .این پارامتر از راب ة  1محاسبه میشود

منبع نیتروژن و فسفر نیز در س ح  4/1درصد ()P>4/441

(:)Tabachnick and Fidell, 2012

معنیدار شد (جدول  .)2باگاس و منبع نیتروژن و فسفر

راب ة ()1

16/6درصد ،باگاس و ضایعات کمپوست قارچ  17/1درصد و
SSeffect
SSeffect +SSerror

= Eta2p

ضایعات کمپوست قارچ و منبع نیتروژن و فسفر  27/1درصد

که در آن  Eta2pانداز اثر جزئی SSeffect ،مجموع مربعات

از میزان هیدروکربنهای خاک را کاهش دادند .کاربرد هر

اثر و  SSerrorمجموع مربعات خ ا میباشد.

سه فاکتور نیز نسبت به تیمار شاهد  11/1درصد از میزان
هیدروکربنهای خاک کم کرد (جدول  .)2اثرات متقابل

نتایج

چهارگانه فاکتورها در س ح یک درصد ( )P>4/41معنیدار

نتایج تجزیه واریانس طرح آزمایشی زیستپاالیی خاک آلوده

بود (جدول  .)0در مقایسة میانگین این اثرات چهارگانه

به نفت خام در جدول  2ارائه شده است .بر اساس این نتایج،

مشاهده شد که کاربرد همزمان هر چهار فاکتور مورد بررسی

فاکتورهای ضایعات کمپوست قارچ ،تلقیح باکتریایی ،باگاس

 14/7درصد از آلودگی نفتی خاک نسبت به تیمار شاهد

و منبع نیتروژن و فسفر در س ح  4/1درصد ( )P>4/441اثر

کاسته است (جدول  .)0همان ور که در این جدول قابل

معنیداری بر میزان هیدروکربنهای کل خاک داشتند .از

مشاهده است ،افزودن همزمان ضایعات کمپوست قارچ و

میان تمام فاکتورها ،تلقیح باکتریایی با دارا بودن باالترین

منبع نیتروژن و فسفر به میزان  24/4درصد در کاهش

پارامتر انداز اثر جزئی ( )Eta2pبه میزان  ،4/57بیشترین

هیدروکربنهای کل نفت خاک اثرگذار بود (جدول .)0

Linear Model

5General
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات اصلی ضایعات کمپوست قارچ ( ،)SMCتلقیح باکتریایی (،)In
باگاس ( ،)Bکود شیمیایی به عنوان منبع نیتروژن و فسفر ( )CFو اثرات متقابل آنها بر هیدروکربنهای کل نفت ()TPH
در طی زمان  22روز در یک خاک آلوده قدیمی به نفت خام.
منبع تغییرات
SMC
In
B
CF
SMC×In
SMC×B
SMC×CF
In×B
In×CF
B×CF
SMC×In×B
SMC×In×CF
SMC×B×CF
In×B×CF
SMC×In×B×CF
خ ا
 R2مدل

درجه آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
% 75/5

میانگین مربعات
***(265547565 )4/02
***(1244162457 )4/57
***(152244001 )4/22
***(222442240 )4/07
**(122727665 )4/26
**(127777045 )4/26
1451451 )4/442(ns
***(217642225 )4/05
***(220027702 )4/24
***(254447427 )4/00
2421654 )4/41(ns
*(07522747 )4/12
***(041121124 )4/72
2772 )7×6-14(ns
**(142675741 )4/22
11145146

شکل  -1اثرات متقابل مایۀ تلقیح باکتریایی ( )Inو ضایعات کمپوست قارچ (( )SMCالف) ،باگاس (( )Bب) ،کود
شیمیایی بهعنوان منبع نیتروژن و فسفر (( )CFپ) بر میزان هیدروکربن کل نفت ( )TPHدر یک خاک آلودة قدیمی به
نفت خام.
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جدول  -3اثر باگاس ( ،)Bضایعات کمپوست قارچ ( )SMCو کود شیمیایی به عنوان منبع نیتروژن و فسفر ( )CFبر
میزان هیدروکربن کل نفت ( )TPHدر یک خاک آلودة قدیمی به نفت خام .اعداد میانگین ( )n=3به همراه انحراف معیار
( )SDهستند.
)TPH (mg kg-1 soil
تیمار
B1
B0
67462 ± 7522abc 52424 ± 14222a SMC0 CF0
77440 ± 2445de 54107 ± 4200ab SMC1 CF0
64427 ± 2747cde 67421 ± 7400ab SMC0 CF1
60422 ± 2561bcd 72457 ± 0721e SMC1 CF1
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد اختالف معنیدار ( )P<4/47بر اساس آزمون توکی هستند.

جدول  -0اثر ضایعات کمپوست قارچ ( ،)SMCتلقیح باکتریایی ( ،)Inباگاس ( ،)Bکود شیمیایی به عنوان منبع نیتروژن
و فسفر ( )CFبر میزان هیدروکربن کل نفت ( )TPHدر یک خاک آلودة قدیمی به نفت خام .اعداد میانگین ( )n=3به
همراه انحراف معیار ( )SDهستند.
)TPH (mg kg-1 soil
تیمار

B1

B0

In1
In0
In1
In0
77727 ± 0674cd 52144 ± 0411ab
62255 ± 2702bc 74572 ± 2754a SMC0 CF0
76771 ± 2276cd 61027 ± 2272cd
74447 ± 2757cd 71241 ± 2460a SMC1 CF0
77107 ± 2442cd 61422 ± 2440cd
77625 ± 2705cd 55046 ± 2707a SMC0 CF1
bc
bc
67414 ± 0022
62407 ± 2712
72157 ± 2726d 77572 ± 2454cd SMC1 CF1
میانگین
74626 ± 0577C 67402 ± 7745B
74462 ± 0762C 52514 ± 4275A
میانگینهای دارای حروف مشابه بزرگ ،کوچک و ایتالیک فاقد اختالف معنیدار ( )P<4/47بر اساس آزمون توکی هستند.

از طرف دیگر ،کاربرد همزمان مایة تلقیح باکتریایی با

حدود یک پنجم آلودگی نفتی در طی  64روز شد .با وجود

فاکتورهای ضایعات کمپوست قارچ ( 26/7درصد) و منبع

شوری باال در خاک مورد بررسی و میزان زیاد آلودگی نفتی

نیتروژن و فسفر ( 25/0درصد) نیز سودمند بود .تلفیق پسماند

با قدمت طوالنی در آن ،محدودیتهای شدیدی برای

آلی باگاس با ضایعات کمپوست قارچ ( 22/4درصد) و منبع

زیستپاالیی خاک ایجاد شده بود .درصد باالی آلودگی برای

نیتروژن و فسفر ( 22/2درصد) نیز در کاهش

بسیاری از ریزجانداران بازدارنده است .افزایش قدمت آلودگی

هیدروکربنهای کل نفت خاک م ثر بود .همچنین مایة

نیز زیستفراهمی آالیندهها را برای ریزجانداران کم میکند

تلقیح باکتریایی در حضور باگاس  25/1درصد از

( .)Garousin et al., 2021همچنین شوری خاک تأثیر

هیدروکربنهای کل نفت خاک را تجزیه کرد .اما کاراترین

منفی بر جامعه میکروبی و زیستفراهمی اکسیژن و

تیمار در کاهش هیدروکربنهای کل نفت خاک تلفیقی از

هیدروکربن دارد ( .)Kalami and Pourbabaee, 2021با

فاکتورهای مایة تلقیح باکتریایی ،ضایعات کمپوست قارچ و

این حال میتوان گفت که این باکتری با وجود تمام عوامل

منبع نیتروژن و فسفر بود .این تیمار توانست در طی  64روز

بازدارند زیستپاالیی ،توانست نقش م ثری در پاالیش

 27/0درصد از هیدروکربنهای کل نفت خاک را کاهش

خاک ایفا کند .بنابراین ،فرض پژوهش مبنی بر سودمندی

دهد.

باکتری

fascians

Rhodococcus

در

تجزیة

هیدروکربنهای نفتی یک خاک شور با آلودگی قدیمی نفت
بحث و نتیجهگیری

خام تأیید شد .این باکتری در محدودیت مواد غذایی و C/N

تلقیح باکتری  Rhodococcus fasciansمنجر به حذف

باال قادر به رشد بوده و از طرف دیگر با افزایش فراهمی
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عناصر غذایی مسیرهای کاتابولیکی تجزیة آالینده را متوقف

زی ستی م ثر در زی ستپاالیی عمل کند ( Asemoloye et

نمیکند .همچنین با تولید سورفکتانت میتواند به سوبسترای

 .)al., 2020همچنین قارچهای تجزیهکننده لیگنین نیز که

آبگریزی مانند نفت سازگار شود ( Kuyukina and

در ضایعات کمپوست قارچ بهوفور یافت می شوند در تجزیة

.)Ivshina, 2019

تر ک یبتتات پ ی چیتتده نفتتت ختتام ن قش م ثری دارنتتد

نتایج قابل مالحظهای نیز در تأیید اثرات م بت تحریک

( .)Okerentugba et al., 2015بنتتابراین ضتتتتایعتتات

زیستی بر توان زیستپاالیی این باکتری بهدست آمد .تلفیق

کمپوست قارچ با افزودن اسیدهای آلی ،آنزیمها و مواد فعال

دو راهبرد تحریک و تقویت زیستی میتواند بهطور موفقیت

زی ستی ،عالوه بر افزایش فراهمی عنا صر غذایی و تحریک

آمیزی در زیستپاالیی خاکهای آلوده به نفت عمل کند

رشتتتد ریزجانداران خاک ،فراهمی هیدروکربنهای نفتی را

( .)Wei et al., 2021در این پژوهش نیز تلفیق دو راهبرد

افزایش داده و محدودیت ناشتتی از قدمت آلودگی را تعدیل

تقویت زیستی (بهکمک باکتری رودوکوکوس) و تحریک

کرد .از ستتویی دیگر با تنظیم عناصتتر نیتروژن و فستتفر در

زیستی (به کمک ضایعات کمپوست قارچ و منبع نیتروژن و

خاک آلوده ،استقرار و رشد مایة تلقیح باکتریایی و همچنین

فسفر) اثرات م بت معنیداری بر جای گذاشت .در واقع

جامعة میکروبی متعلق به ضتتایعات کمپوستتت قارچ را مورد

بهترین و اثرگذارترین تیمار در زیستپاالیی خاکهای شور

ح ما یت قرار داده و ستتت بب افزایش توان آن ها میگردد.

آلوده به نفت خام استان خوزستان تلفیقی از فاکتورهای مایة

بنابراین مایة تلقیح باکتریایی بهعنوان فاکتور تقویت زیستی

تلقیح باکتریایی ،ضایعات کمپوست قارچ و منبع نیتروژن و

و ضایعات کمپو ست قارچ و منبع نیتروژن و ف سفر بهعنوان

فسفر بود که توانست در طی دور آزمایش بیش از یک سوم

فاکتورهای تحریک زی ستی اثرات متقابل م بتی بر همدیگر

آلودگی نفتی را تجزیه کند .این تیمار (مایة تلقیح باکتریایی،

گذاشتتتند .در پژوهشتتی نیز نتایج مشتتابهی بهدستتت آمد و

ضایعات کمپوست قارچ و منبع نیتروژن و فسفر) در مقایسه

کاربرد همزمان مایة تلقیح مناستتتب و گلوکز بهعنوان منبع

با کاربرد همزمان مایة تلقیح باکتریایی و ضایعات کمپوست

غذایی ،هیدروکربنهای کل خاک را تا  74درصتتتد تخریب

قارچ بسیار موفقتر عمل کرد که این امر ،اثرات متقابل م بت

کرد (.)Pham et al., 2018

این فاکتورها را بر همدیگر نشان میدهد .ضایعات کمپوست

تیمار حاصل از افزودن مایة تلقیح باکتریایی و باگاس،

قارچ و منبع نیتروژن و فسفر با تعدیل محدودیتهای خاک

و همچنین مایة تلقیح باکتریایی و منبع نیتروژن و فسفر از

آلوده مورد پژوهش ،تنظیم شرایط م لوب تجزیه ،وارد کردن

نظر توان زیستپاالیی در رد بعدی قرار گرفتند .باگاس با

منابع ارزشمند غذایی و افزایش فراهمی آالیندههای نفتی

بهبود شرایط فیزیکی بهویژه تهویة خاک ،فراهمی اکسیژن

توانستند محیط م لوب را برای باکتری رودوکوکوس فراهم

را که برای تجزیة هیدروکربنها ضروری است ،افزایش

کنند و توان آن را افزایش دهند.

میدهد و به استقرار جامعة میکروبی و موفقیت برنامه تقویت

ضایعات کمپوست قارچ سرشار از پروتئین ،آمینواسید،

زیستی در پاالیش خاکهای آلوده به نفت کمک میکند

میسلیوم و باکتریها است .قندهای مختلف ،اسیدهای آلی،

( .)Hamzah et al., 2014; Liu et al., 2015همچنین

آنزیمها و مواد فعال زی ستی در طی روند ر شد می سلیوم به

با افزودن باگاس نیز انواع مختلفی از ریزجانداران به خاک

آن اضافه می شوند .این پسماند نسبت به سایر پسماندهای

اضافه میشوند که میتوانند آنزیمهایی مانند پروتئاز ،سلولز،

ک شاورزی از ارزش غذایی باالتری برخوردار است ( Umor

همیسلوالز ،لیگنین پراکسیداز ،پراکسیداز منگنز و الکتاز

 .)et al., 2021این پستتماند آلی میتواند فراهمی عناصتتر

تولید کنند که بر سرعت تخریب هیدروکربنهای کل خاک

غذایی در خاک را افزایش داده و بهعنوان یک محرک

م ثر هستند ( .)Babaei et al., 2020از طرف دیگر اغلب
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جعفریوفا و همکاران ،بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس....

در تجزیة زیستی آالیندههای نفتی ،عناصر نیتروژن و فسفر

نیتروژن و فسفر بهعنوان محرکهای زیستی ،توانست محیط

در خاک با کاستی مواجه میشوند .این امر به ماهیت آالیند

را برای استقرار و رشد باکتری رودوکوکوس در خاک شور

نفت که متشکل از هیدروژن و کربن است ،برمیگردد.

آلوده به نفت خام بهبود بخشد .این امر منجر به رشد و

بههمین دلیل ،افزودن عناصر غذایی میتواند به روند

فعالیت بیشتر جامعة میکروبی شده و تجزیة هیدروکربنهای

زیستپاالیی کمک کرده و به سرعت آن بیفزاید ( Sarkar

نفتی را افزایش میدهد .همچنین با توجه به پتانسیل من قة

 .)et al., 2020بر این اساس ،کود شیمیایی با تنظیم نسبت

مورد م العه ،باید در نظر داشت که استفاده از پسماندهای

 C/Nاثر م بتی بر تلقیح باکتریایی برجای گذاشت و سبب

آلی مذکور دارای سودمندی اقتصادی نیز است .چرا که در

شد تا جامعة میکروبی خاک در شرایط مساعدی به رشد و

محل مورد م العه بهوفور یافت میشوند و غالباً برنامة جامعی

فعالیت بپردازد (.)Obieze et al., 2020

برای مدیریت آنها وجود ندارد .بنابراین کاربرد پسماندهای

با تمام این تفسیرها ،برخی گزارشها نیز حاکی از عدم

آلی ضایعات کمپوست قارچ و باگاس در زیستپاالیی

تأثیر برنامه تحریک زیستی بر افزایش موفقیت فرآیند تقویت

خاکهای آلوده به نفت میتواند عالوه بر ایفای نقش م ثر

زیستی است .برای م ال در پژوهشی ،باکتری

در پاکسازی خاک ،به مدیریت پسماندهای من قة مورد

 Rhodococcus erythropolisبه تنهایی در پاالیش

م العه کمک کرده و صرفه اقتصادی برای پروژ پاکسازی

زیستی خاک آلوده به نفت موفق بوده و تفاوت چندانی با

خاک فراهم آورد.

تیمار تحریک زیستی نداشت ( .)Wei et al., 2021این
اختالفات با توجه به شرایط اولیه خاک آلوده ،محدودیتها و

سپاسگزاری

موانع موجود در فرآیند زیستپاالیی ،نوع آالیندهها ،نوع

بدینوسیله از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

باکتری و عامل تحریک زیستی قابل بررسی است.

برای حمایت مالی از طرح  47442226مصوب

بهطور کلی میتوان بیان کرد که استفاده از پسماندهای

 1244/42/41تشکر و قدردانی میگردد.

آلی ضایعات کمپوست قارچ و باگاس ،همچنین تنظیم منبع
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