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تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل
از خاک
مهری حسینی ،عباس اخوان سپهی* و میترا صالحی
گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران

چكيده

تاريخ دريافت92/8/6 :
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تاريخ پذيرش93/7/22 :
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روشهــای فیزیکــی و شــیمیایی مــورد اســتفاده بــرای پاکســازی آاليندههــاي نفتــي ،روشهایــی بســیار دشــوار ،خطرنــاک و پرهزینــه
هســتند .ولــی بیوتکنولــوژی ،بســیاری از اوقــات راهکارهــای موثرتــری را بــرای آلودگــی زدایــی از محلهــای آلــوده فراهــم م ـیآورد.
هــدف از ايــن پژوهــش ،ارزيابــي تکنیــک زيســت فزونــی در حــذف آاليندههــاي نفتــي ميباشــد .در ایــن پژوهــش خاکهــای آلــوده
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بــه گازوییــل بــه مــدت  100روز در ســتونهای مکعــب مســتطیل بــه ابعــاد  1×1×1 mدر دمــای محیــط و رطوبــت نســبی  %50تحــت
عمــل زیســت فزونــی بــا میکروبهــا قــرار گرفــت و بــا نمونــه خــاک آغشــته بــه گازوییــل بــدون تلقیــح میکروبــی مقایســه گردیــد و
در نهایــت جدایــه بهدســت آمــده توســط تسـتهای بیوشــیمیایی و مولکولــی شناســایی شــد .نتايــج شــمارش كلــي ميكروارگانيسـمها
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و آناليــز گاز كروموتوگرافــي بيانگــر ايــن واقعیــت اســت كــه در مــدت  100روز پــس از تلقیــح میکروبــی ســتونهاي خــاك مــورد
نظــر ،جمعيــت ميكروبــي خــاك از  2 × 10 6بــه  2/6 ×10 10 cfuافزايــش داشــته اســت كــه بــا توجــه بــه نتایــج تسـتهای بیوشــیمیایی
و مولکولــی ،مشــخص شــد کــه در ايــن بيــن باســيلهاي گــرم منفــي اكســيداز مثبــت (پســودوموناس آئروژینــوزا) ،جمعيــت غالــب
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را تشــكيل میدهنــد .آناليــز كيفــي و كمــي بــه كمــك دســتگاه گاز كروموتوگرافــي نشــان ميدهــد كــه برخــي از اجــزاء موجــود در
نمونــه تحــت درمــان ،توســط زيســت فزونــی از بيــن رفتــه يــا كاهــش يافتهانــد .بررسـيهاي انجــام شــده روي نمونههــاي آغشــته بــه
گازویيــل توســط دســتگاه گاز كروموتوگرافــي نشــاندهنده پاکســازی زيســتي آالينــده گازویيــل توســط میکروبهــای بهدســت آمــده
از مرحلــه غربالگــری ميباشــد.

كلمات كليدي :پاکسازی زیستی ،زيست فزونی ،گازوییل ،آالیندههای نفتی ،خاك

نفتی یکی از مهمترین آالیندههای محیط زیست محسوب

مقدمه

امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که

جوامع مختلف با آن روبرو هستند و آالیندهها از عوامل
ایجاد اختالل در محیط زیست به شمار میروند .آلودگی

خاك و آبهاي زیرزمینی به مواد ارگانیک و سمی یک
مشکل شایع محیط زیست است .در این میان محصوالت
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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میشود [ .]1گازوییل یکی از پرمصرفترین محصوالت

نفتی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است .بنابراین
در صورت نشت از مخازن و یا وقوع حوادث جادهای،
میتواند بهعنوان یکی از مهمترین آالیندههای منابع خاکی

مطرح باشد .از این رو در این پژوهش ،گازوییل بهعنوان

آالینده هیدروکربنی انتخاب گردید [.]2
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بــه دليــل نفــت خيــز بــودن و مصــرف بــاالي مــواد

ترکيبــات تشــکيل شــده باشــد .در ایــن صــورت بــه دليــل

از معضــات اساســي ميباشــد .پاکســازي آلودگــي

بــودن و یــا دیــر تجزیــه شــدن مــاده شــيميايي هــدف،

نفتــي در ایــران ،آلودگــي خــاك بــه مــواد نفتــي يكــي
از خاكهــاي آلــوده ،يكــي از گامهــاي اساســي در

کــم بــودن جمعيــت ميکروارگانيســمها و سرســخت

داشــتن محيــط زيســت ســالم و پايــدار ميباشــد ،چــرا

از روش زیســت فزونــی اســتفاده میشــود .بــه هميــن

كــه آاليندههــاي مختلــف بــا محــدود كــردن منابــع در

منظــور باکتريهايــي کــه توانايــي انجــام فعاليــت مــورد

دســترس ،توليــد را بــا مخاطراتــي جبرانناپذيــر مواجــه

نظــر بهطــور طبيعــي و يــا بــا اســتفاده از تکنيکهــاي
مهندســي ژنتيــک را داشــته باشــند ،مســتقيماً وارد منطقه

ميســازند [.]3

آلــوده ميکننــد .در نتیجــه زیســت فزونــی ،بــه معنــی

 300میلیــون هکتــار از ســطح خــاک در معــرض آلودگــی

تلقیــح میکروارگانیســمها بــه داخــل محیطهــای آلــوده
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جهــت افزایــش تجزیــه مــواد آالینــده میباشــد [.]7-9

بــا مــواد شــیمیایی اســت .در زمانهــای گذشــته پــس

از نشــت آلودگــي نفتــي ،فعاليــت ميكروارگانيســمهاي

متجــاوز از  ۲۰ســال اســت کــه تجزیــه زیســتی گســترش

بــه حــذف آلودگــي ميشــد .امــا افزايــش جمعيــت

خاکهــای آلــوده بــه ترکیبــات نفتــی بــا اســتفاده از

باعــث شــد كــه عوامــل طبيعــي قــادر بــه حــذف ايــن

گرفتــه اســت .پاکســازی زیســتی نــه فقــط در تجزیــه

بومــي و يــا عواملــي همچــون فوتواكسيداســيون ،منجــر

و بهعنــوان یــک اســتراتژی اقتصــادی بــرای پاکســازی

جهــان و اســتفاده بيرويــه از ايــن مــاده ،بــه مــرور زمــان

باکتریهــای تجزیــه کننــده ،مــورد اســتفاده قــرار
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مقــدار آلودگــي نباشــند [ .]4-6فرآیندهــای فیزیکــی و

شــیمیایی بســیاری بــرای آلودگیزدایــی از مکانهــای

آلــوده بهکارم ـیرود .متأســفانه روشهــای موجــود بــرای

آلودگیزدایــی دارای مشــکالتی اســت کــه اســتفاده از
آن روشهــا را محــدود بــه شــرایط خاصــی مینمایــد.
روشهــای بیولوژیکــی ،بســیاری از اوقــات راهکارهــای
آســان ،دائمــی ،ارزان و موثــر را بــرای آلودگیزدایــی از
محلهــای آلــوده فراهــم میآورنــد .زیســت فزونــی 1از
روشهایــي اســت کــه امــروزه بــراي پاکســازي خــاک

و آب زيرزمينــي آلــوده بــه هيدروکربنهــاي نفتــي مــورد
اســتفاده قــرار ميگيــرد .در ایــن روش بــا اســتفاده از

ميکروارگانيســمهایي کــه بهصــورت طبيعــي در خــاک
يافــت میشــوند ،آالیندههــا معدنــی شــده و يــا تجزيــه

ميگردنــد .در پايــان رونــد معدنــي شــدن ،آب و دي

اکســيد کربــن توليــد ميشــود .ايــن فرآينــد شــامل وارد

کــردن ميکروارگانيسـمهاي غيربومــي بــه محيــط طبيعــي
اســت کــه بــا هــدف افزايــش ســرعت و يــا گســترش
تجزيــه زيســتي انجــام ميشــود .ايــن روش معمــوالً زماني

اســتفاده ميشــود کــه ميکروارگانيســمهاي محيــط
قــادر بــه تجزيــه نباشــند و يــا اينکــه مــاده آلودهکننــده

محيــط ســاختاري پيچيــده داشــته و از طيــف وســيعي از
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آلودگیهــا میتوانــد مؤثــر واقــع شــود ،بلکــه میتــوان

از آن بــرای پاکســازی مــواد ناخواســته از هــوا ،خــاک،
آب و همچنیــن مــاده خــام از مــواد زایــد صنعتی اســتفاده
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کــرد [.]1

عوامــل محدودکننــده متعــددی نیــز روش حــذف

بیولوژیکــی آالیندههــا توســط میکروارگانیســمها را
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تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد و کارآیــی ایــن روش را

محــدود میســازند .برخــی از عوامــل محــدود کننــده

A

عبارتنــد از :غلظــت آالینــده ،دسترســی بــه مــواد آالینــده،
شــرایط مناســب بــرای بقــاء و رشــد میکروارگانیســم از

جملــه  pHمناســب ،دمــا و رطوبــت مناســب ،اکســیژن
کافــی ،مــواد غذایــی مناســب و عــدم وجــود مــواد ســمی

و کشــنده میکروارگانیســمها .بــا ایــن وجــود تکنیــک
زیســت فزونــی درحــذف آالیندههــا بهعلــت توانایــی

حــذف کامــل آالیندههــا و تبدیــل آنهــا بــه ترکیبــات
معدنــی بیضــرر و ســازگار بــا محیــط زیســت ماننــد دی
اکســیدکربن و آب و همچنیــن هزینههــای کمتــر ،بســیار
مــورد توجــه میباشــد 4[ .و  ]6باکتريهــا ،قارچهــا و
مخمرهــا ميتواننــد انــرژي مــورد نيــاز بــرای تکثیــر و

بقــای خــود را از نفــت بهدســت آورنــد.

1. Bioaugmentation
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فعاليــت ايــن باکتريهــا در دامنــه دمايــي  -2تــا 60 °C

و

pH

 5/5تــا  10صــورت میگیــرد ]9[ .در میــان

ابعــاد  1×1×1 mطراحــی شــد.

باکتریهــا ،ســودوموناسها توانایــی باالیــی در حــذف

ســتون شــماره يــك  :خــاك آغشــته بــه گازویيــل بــدون

هیدروکربنهــای نفتــی دارنــد [.]10

تلقیــح میکروبــی بهعنــوان كنتــرل

سـتون شماره دو  :خاك خشك بدون گازویيل

در زمینه پاکسازي بیولوژیکی ،کیم و هائو ،لی و گیبسون،

ســتون شــماره ســه  :خــاك آغشــته بــه گازویيــل بــا

لی و همکاران و شیلدز و همکاران طی پژوهشهاي خود،

تلقیــح میکروبــی بهعنــوان درمــان

تاثیر مثبت حضور باکتري سودوموناس را در زدودن

کــف ســتونها تــا ارتفــاع  1 mاز خــاک شــن پــر شــد.

آالیندههاي آلی گزارش کردهاند [ .]11-14بوسرت و بارتا

خــاك مــورد اســتفاده در ايــن پژوهــش از حومــه شــهر

باکتريهاي سودوموناس ،آرتروباکتر ،کورینه باکتریوم،

كرمــان انتخــاب و بــه منظــور جداســازي ذرات درشــت از
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يــك الــك عبــور داده شــد .ســپس روی خــاک ســتونهای

فالوباکتریوم ،آکروموباکتر ،میکروکوکوس و نوکاردیاو

مایکوباکتریوم را بهعنوان فعالترین گونههاي باکتریایی در

 1و  3بــه میــزان  3 lگازوییــل بــه تدریــج اضافــه شــد

تجزیه هیدروکربنها در خاك گزارش کردند [.]15

و بهطــور کامــل و یکنواخــت در خــاک توزیــع گردیــد.
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منابــع آب و خــاك بخــش حياتــي زندگــي بشــر هســتند،

جدايههــاي بهدســت آمــده در مرحلــه غربالگــری

امــا مدتهاســت كــه مــواد نفتــي و مشــتقات آن در اثــر

بــه میــزان  1 lبــه خــاك افــزوده شــد كــه از محلــول

o
e

باكتريهــاي فــوق بــه ميــزان  1/5×10 8باكتــري در هــر

اســتخراج ،حمــل و نقــل ،ذخيــره ســازي يــا اســتفاده

نادرســت موجــب آلودگــي خــاك شــده اســت [ .]16از
ايــن رو اتخــاذ يــك اســتراتژي صحيــح جهــت از بيــن

بــردن مشــكل آلودگــی و دس ـتيابي بــه توســعه پايــدار
در ايــن زمينــه ضــروري اســت .بــه همیــن منظــور ،در
ايــن پژوهــش روش زیســت فزونــی خاكهــاي آلــوده
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه تــا بهعنــوان مناســبترين

و كــم خطرتريــن روش پاکســازی زيســتی بــه كار بــرده
شــود و در صــورت امــکان ،نتایــج تحقیــق بــرای حــذف
آالیندههــا در مقیــاس وســیع مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مواد و روش

در ایــن پژوهــش  14نمونــه خــاک آلــوده بــه گازوییــل
از مناطــق مختلــف اســتان کرمــان بهصــورت مقطعــی

جمــعآوری شــد .از مجمــوع نمونههــای مــورد نظــر،
تعــدادی باکتــری جداســازی گردیــد و بهتریــن
ســویههای مؤثــر در تجزیــه زیســتی گازوییــل از نظــر

امولسیفیکاســیون ،کاهــش کشــش ســطحی و رشــد در

حضــور سوبســترای گازوییــل در محیــط حداقــل نمکــی
مــورد بررســی و جداســازی قــرار گرفــت .بــرای ارزیابــی
درمانهــای میکروبــی 3 ،ســتون مكعــب مســتطيل بــه
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 1 ccمحلــول تلقيــح و در شــرایط دمایــی 15-30 °C

نگهــداری شــد .دمــا و رطوبــت بهصــورت روزانــه و

pH

بهصــورت هفتگــی اندازهگيــري و ثبــت گرديــد.

iv

شــمارش كلــي ميكروارگانيســمها بــهروش پــور پليــت

(كشــت صفحــهاي) هــر ده روز يــك بــار انجــام شــد.

h
c

نمونــه خــاك پیــش از تلقیــح میکروبــی و 100روز پــس
از تلقیــح و همچنیــن نمونــه خاکــی کــه بالفاصلــه بــا

r
A

گازوییــل آغشــته شــده بــود (بهعنــوان کنتــرل) ،توســط
دســتگاه كروموتوگرافــي گازي  Shimadzuمــدل  14Aبــا
اســتفاده از ســتون مویيــن  DB-5بــه طــول  30 mو قطــر

داخلــي  0/25 mmآنالیــز شــد .دتكتــور مــورد اســتفاده
در ايــن روش  FIDبــوده و از يــك برنامــه حرارتــي بــراي

تغييــر دمــاي ســتون اســتفاده گردیــد.

نمونههــا در دي كلرومتــان بــه نســبت  1بــه 100

رقيــق شــده و حجــم  1 μlاز نمونههــاي رقيــق شــده

بــه دســتگاه تزريــق گرديــد .بــراي اســتخراج اجــزای

گازویيــل از نمونههــاي خــاك ،از دي كلرومتــان اســتفاده
شــد .بدینترتیــب پــس از اينكــه نمونــه بــه مــدت  5دقيقــه
در حمــام اولتراســوند در دمــاي آزمايشــگاه مخلــوط

گرديــد،
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بــا اســتفاده از فيلتــر  PTFEصــاف شــد و از نمونههــاي

در ادامــه بــه منظــور اطمینــان از دسـتیابی بــه باندهــای

گاز كروموتوگــراف ،كارايــي ميكروارگانيس ـمها در تجزيــه

شــاهد مثبــت و منفــی  )PCRنتایــج بررســی شــد و بــرای

صــاف شــده بــه دســتگاه تزريــق گرديد و بــر اســاس نتايج

زيســتي گازویيــل بررســي گردیــد .ميكروارگانيســمي كــه

 16S rRNAســویههای منتخــب ،بــا انجــام الکتروفــورز (بــا

بيشــترين ميــزان تجزيــه گازویيــل را از خــود نشــان دارد،

تعییــن تــرادف ژنتیکــی ،نمونــه بــه شــرکت

Macrogene

بــا تس ـتهای بیوشــیمیایی و مولکولــی مــورد شناســایی

کــره جنوبــی ارســال گردیــد .ســپس توالیهــای حاصــل

قــرار گرفــت.

از

Sequencing

بــا اســتفاده از برنامــه

Chromas Pro

ویرایــش شــده و در فرمــت  FASTAذخیــره گردیــد.

بــه منظــور شناســایی مولکولــی ســویه جداســازی

پــس از شناســایی تــرادف ســویه منتخــب ،نتایــج حاصــل

واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز ( )PCRتکثیــر شــد .در

موجــود در بانــک اطالعــات زیســتی  NCBIمقایســه

 37 °Cســانتریفيوژ شــده و از رســوب حاصــل بــا اســتفاده

انــواع شــناخته شــده آنهــا تعییــن گــردد.

ســریال  DNP Tmو بــر اســاس پروتــکل مربوطــه ،ژنــوم

نتايج و بحث

شــده ،ژنــوم باکتریایــی اســتخراج و ســپس توســط

بــا  BLASTخوانــده شــد و توالــی حاصــل بــا توالیهــای

مرحلــه اســتخراج ،DNAا 1/5 mlاز کشــت شــبانه در

گردیــد تــا درصــد تشــابه ســویههای بهدســت آمــده بــا
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از کیــت اســتخراج  DNAشــرکت ســیناژن بــا شــماره
اســتخراج گردیــد .ســپس بــرای تاییــد صحــت اســتخراج

o
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 ،pHرطوبــت و دمــا طــی آزمایشــات ،تغييــرات چندانــي

 DNAنمونههــای منتخــب ،تکنیــک الکتروفــورز در ژل

آگاروز صــورت گرفــت و محصــوالت در  %1ژل آگاروز
آغشــته بــه اتیدیــوم برومایــد قــرار داده شــد و باندهــای
حاصــل بررســی گردیــد .ســپس  DNAاســتخراج شــده

بــرای  PCRآمــاده شــد.

بــرای تکثیــر ژن SrRNAا  16از آنزیــم  Taqپلیمــراز و DNA
ژنومــی بهعنــوان الگــوی دو پرایمــر عمومــی  27Fو 338R

نداشــته و بــه ترتيــب در محــدوده  ،pH=7-8رطوبــت

بيــن  %30-50و دمــا بیــن  15-30 °Cتغييــر نمودنــد
کــه در رونــد رشــد میکروبهــا تداخــل ایجــاد

iv

نمینمایــد .در صــورت كاهــش رطوبــت ،ايــن پارامتــر از
ظريــق آبپاشــی در حــد ثابتــي تنظيــم گرديــد .نتايــج

h
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شــمارش كلــي ميكروبهــاي مزوفيــل انجــام شــده در
ســتونهاي مــورد نظــر در جــدول  3و خصوصیــات و

r
A

(از شــرکت ســیناژن) کــه از پرایمرهای یونیورســال (جدول

ویژگیهــای بیوشــیمایی ســودوموناس آئروژینــوزا در

 30دور و مطابــق جــدول شــماره  2صــورت گرفــت.

کلــی میکروارگانیســمها نشــاندهنده افزایــش جمعیــت

شــماره  )1میباشــند ،اســتفاده شــد .برنامــه  PCRنیــز در

جــدول  4ارائــه شــده اســت .نتایــج حاصــل از شــمارش

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده در واکنش PCR

میکروبــی در ســتون شــماره  3اســت .همچنیــن تنــوع

5 ---- 3

توالی

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG
GCTGCCTCCCGTAGGAGT

پرایمر
27 F
Rا338

جدول  -2برنامه PCR

مرحله

زمان )(min

دما )(C°

دناتوراسیون اولیه

3

96

دناتوراسیون

0/5

96

اتصال

0/5

59

طویل شدن

1

65

طویل شدن نهایی

10

65
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میکروبــی در ســتون شــماره  3نســبت بــه نمونــه کنتــرل،
خــاک خشــک و خــاک آلــوده بــه گازوییــل بــدون تلقیــح

میکروبــی بیشــتر اســت و جمعیــت غالــب آن باســیل
گــرم منفــی اکســید از مثبــت میباشــد.

پــس از انجــام مطالعــات فیزولوژیــک و بیوشــیمیایی،

ژنــوم اســتخراجی ســویه مربوطــه توســط تکنیــک

PCR

تکثیــر و باندهــای حاصــل بــه وســیله الکتروفــورز بررســی
گرديــد .شــکل  1تاییــد کننــده تکثیــر ژن

16S rRNA

ســویه منتخــب میباشــد کــه حــدود  311 bpطــول دارد.

تکنیک زیست فزونی در حذف ...

127

جدول  -3ميانگين تعداد باكتريهاي مزوفيل ( )*cfu/gدر نمونه مورد بررسي
خاک خشک

خاك با گازویيل بدون تلقیح میکروبی

خاك با گازویيل با تلقیح میکروبی

نمونه
1

2×104

6×106

2×106

10

6/7×105

4/4×105

3/2×107

20

6×10

4/5×10

2/2×10

30

1/8×105

3/7×106

2/1×107

40

6

1/8×10

3×10

7/8×10

50

2/4×107

2/3×107

5/4×108

4/1×106

2/5×106

4/7×109
1×10

روز

60

5

7

5

6

D
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8

70

6

1/9×10

1/5×10

80

1/5×106

6/5×106

1/8×109

90

2/9×10

1/1×10

10

6/2×10

100

3/6×106

2 ×107

6/2×1010

* colony forming unit

6

10

7

7
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جدول  -4خصوصیات و ویژگیهای بیوشیمایی سودوموناس آئروژینوزا
نوع آزمون
اکسیداز
حرکت
ایندول
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iv

+

h
c
+
-

هیدرولیز سیترات

-

واکنش در محیط TSI

ALK/ALK

رشد بر روی تایوگلیکوالت

رشد در سطح (هوازی)

رشد بر روی مک کانکی آگار

+

واکنش در محیط  OFبا قند گلوکز

اکسید کننده

هیدولیز آرژنین

+

هیدرولیز اوره

-

هیدولیز ژالتین

-

حساسیت به پلی میکسین B

+

حساسیت به پنی سیلین

-

رشد در 42 °C

+

رشد در 4 °C

-

کاتاالز

+

r
A
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شکل  -1تکثیر  DNAحاوی ژن  SrRNA16توسط  .PCRاندازه قطعه مورد نظر  311جفت باز است .باندهایی که مشاهده میشود از چپ
به راست کنترل منفی،کنترل مثبت ژن  ،SrRNA16مارکر یک کیلو بازی و ژن  SrRNA16سویه زیست فزونی ميباشند.

S
f

ســویه بهدســت آمــده در پژوهــش حاضــر توســط

تکنیــک تــرادف یابــی ژنــی  16SrRNAکــه متداولتریــن
اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت [ 17و .]18

نتایــج حاصــل از آزمــون ژنتیکــی بــر پایــه

آنالیــز فیلوژنتیکــی دادههــا و

ســپس خوانــدن نتایــج بــا  BLASTو مقایســه بــا توالیهــای
موجــود در بانــک اطالعــات زیســتی  NCBIمشــخص نمــود

کــه ســویه منتخــب متعلــق بــه pseudomonase aeruginosa
ســویه  IAM 12369بــود .میــزان تشــابه تــرادف 16SrRNA

بــرای ســویه منتخــب  %99بــه دســت آمــد.

آنالیــز گاز کروماتوگرافــی خــاک خشــک در شــکل  2نشــان
داده شــده اســت .بــه منظــور بررســی تأثیر تلقیــح میکروبی
در زیســت فزونــی گازوییــل ،کروماتوگــرام خــاک گازوییلــی

بــدون تلقیــح میکروبــی (شــکل  )3بهعنــوان کنتــرل
در نظــر گرفتــه شــد و کروماتوگــرام حاصــل از فعالیــت

میکروبــی خاکهــای آغشــته بــه گازوییــل بــا تلقیــح

میکروبــی (شــكلهاي  4و  )5بــا آن مقایســه گردیــد.
ســطح زيــر منحنــي و درصــد آن در زمانهــاي احتبــاس

مختلــف در نمونــه خــاك گازویيلــي كنتــرل بانمونــه تحــت
درمــان مقايســه شــد .پيكهــا نشــاندهنده آلکانهــای

موجــود در خــاك گازویيلــي يــا نمونــه كنتــرل بــا وزن

مولكولــي متفــاوت اســت كــه هرچــه وزن مولكولــي
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ســتون خــارج شــده اســت  .نتايــج نشــان ميدهــد كــه

o
e

شــاخص مــورد اســتفاده در زمینــه سیســتماتیک میکروبی

،16SrRNA Sequencing

آلــکان بيشــتر باشــد ،در زمــان احتبــاس طوالنيتــر از
پيكهــاي دقيقــه 13/89 ،11/37 ،4/09 ،2/74 ،2/48

 56/23 ،22/84 ،22/09 ،21/29 ،20/47آلودگــی درنمونــه
در ميــان بهطــور كامــل حــذف شــده اســت و در پيكهــاي

iv

دقيقــه ،14/49 ،13/25 ،11/89 ،10/38 ،8/65 ،6/57

 19/60 ،18/19 ،17/73 ،16/71 ،15/77 ،15/64آلودگــی
كاهــش قابــل توجهــي داشــته اســت كــه بيانگــر توانايــي

h
c

تجزيــه گازویيــل توســط ميكروارگانيســمهاي موجــود در

خــاك ميباشــد .بنابرایــن باكتريهــاي موجــود در تجزيــه

r
A

گازویيــل ،عملکــرد مناســبی دارنــد.

در پایــان ســویه جــدا شــده نهایــی در ایــن تحقیــق بــا

بررســیهای ماکروســکوپی ،میکروســکوپی و تســتهای

بیوشــیمیایی و در نهایــت تخلیــص

DNA

و تعییــن

 16SrRNAآن ،شناســایی گردیــد کــه بــا احتمــال %99

ســودوموناس آئروژینــوزا میباشــد .فاســندو و همكارانــش در
مطالعــهاي دريافتنــد كــه  13روز پــس از تلقيــح باكتــري و

كاربــرد كــود نيتــرات آمونيــوم ،آلودگــي خــاك بــه گازویيــل به

ميــزان  %90كاهــش میباشــد .ايــن نتيجــه بهوســيله مقايســه
ســطح زيــر منحنــي پيكهــاي گاز كروماتوگرافــي بهدســت

آمــد كــه نشــاندهنده مصــرف گازویيــل بهوســيله جمعيــت
باكتــري و افزايــش فعاليــت ميكروبــي در خــاك آلــوده در اثــر

تلقيــح خــاك بــه باكتــري و كاربــرد كــود میباشــد [.]19
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در تحقیــق حاضــر نیــز مالحظــه گرديد کــه در مــدت  50روز

پــس از تلقیــح باکتــری بــه خــاك آلــوده بــه گازویيــل ،بیــش

شــد کــه نشــانه تاثیــر تلقیــح میکروبــی در رشــد

از  %90آلودگــی گازویيلــی از خــاک حــذف شــده اســت.

میکروارگانیســمها میباشــد.

نتايــج شــمارش كلــي ميكروارگانيســمها و آناليــز گاز

بهرامینــژاد و همکارانــش در ارزیابــی تکنیــک زیســت

كروماتوگرافــي بيانگــر ايــن واقعیــت اســت كــه در

ایــن نتیجــه رســیدند کــه رشــد میکروبهــا تــا  30روز

خــاك مــورد نظــر جمعيــت ميكروبــي خــاك از  2×106بــه

فزونــی درمقیــاس آزمایشــگاهی در مــدت  70روز بــه
افزایــش چشــمگیری مییابــد .همچنیــن بــا مقايســه

مــدت  100روز پــس از تلقیــح میکروبــی ســتونهاي

ســطح زيــر منحنــي پيكهــاي كروماتوگرافــي گازی

 2/6 ×1010افزايــش داشــته اســت كــه بــا توجــه بــه نتایــج

متوجــه شــدند کــه حداکثــر تجزیــه میکروبــی در  30روز

تســتهای بیوشــیمیایی و مولکولــی مشــخص شــد کــه

D
I

در ايــن بيــن باســيلهاي گــرم منفــي اكســيداز مثبــت

اولیــه رخ میدهــد .در زمــان  70روز نیــز تجزیــه میکروبی
تــا حــدودی افزایــش مییابــد .در نهایــت بــا انجــام

(پســودوموناس آئروژینــوزا) جمعيــت غالــب را تشــكيل

تســتهای بیوشــیمیایی مشــخص شــد کــه حداکثــر

دادهانــد .آناليــز كيفــي و كمــي بــه كمــك دســتگاه گاز

S
f

تجزیــه زیســتی توســط ســویه ســودوموناس صــورت

كروموتوگرافــي نشــان ميدهــد كــه برخــي از اجــزاي

گرفتــه اســت [ .]20در ایــن تحقیــق نیــز بیشــترین رشــد

میکروبــی  50روز پــس از تلقیــح میکروبــی مالحظــه شــد
 50و  100مشــخص شــد کــه بیشــترین حــذف در زمــان

نتیجهگیری

از بيــن رفتــه يــا كاهــش يافتهانــد .بررســيهاي انجــام
شــده روي نمونههــاي آغشــته بــه گازوييــل توســط

o
e

و همچنیــن بــا انجــام تکنیــک کروماتوگرافــی در روزهــای

 50روز صــورت گرفتــه اســت.

موجــود در نمونــه تحــت درمــان توســط زيســت فزونــی

دســتگاه گاز كروماتوگرافــي نشــاندهنده پاکســازی

زيســتي آالينــده گازوييــل توســط میکروبهــای
بهدســت آمــده از مرحلــه غربالگــری ميباشــد.

v
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تشكر و قدرداني

در ایــن پژوهــش از طريــق كشــت ميكروبــي و شــمارش

ایــن پژوهــش بــا همــکاری دلســوزانه اســتاتید محتــرم و

تلقیــح میکروبــی و بــدون تلقیــح میکروبــی) هــر  10روز

کرمــان انجــام گرفتــه اســت کــه بدینوســیله از تمامــی

كلــي ميكروارگانيس ـمها (خــاك آغشــته بــه گازوييــل بــا
یکبــار در محيــط آگار مغــذي و گرمخانــه گــذاري بــه
مــدت  70ســاعت در دمــاي  ،30 °Cافزایــش در تعــداد

میکروارگانیس ـمها طبــق جــدول  3بــه وضــوح مشــاهده
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