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  :چکیده

حیات و گردش  يکنندهنییتعدر جهان رو به رشد امروز، صنایع عظیمی همچون نفت، گاز و پتروشیمی،         

اثر سوء بر  ،جهیدرنتو  حد از شیبمعضالت این صنایع، آلودگی  نیترمهمی از ول ،شوندمیاقتصادي دنیا محسوب 

ي مهم نفتی یعنی بنزن و تولوئن به کمک دو قارچ بومی حذف دو آالینده ،در این پژوهشباشد. می ستیزطیمحروي 

رآیند بر ف مؤثرامل آزمایشگاهی بررسی شد. عو صورتبه  Exophiala xenobioticaو Asperjillus terreusبه نام 

 25دماي بیشترین جذب آالینده در  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که pH حذف شامل دما، زمان، غلظت و

، E. xenobioticaروز کامل براي قارچ 25و  A. terreusروز کامل براي قارچ 10 زمان تماس گراد،ي سانتیدرجه

نتایج زیر حاصل  ي دو قارچ با یکدیگر در حذف دو آالیندهبا مقایسه. دهدمیرخ  pH=7از هر دو آالینده و  %5غلظت 

 گرادي سانتیدرجه 25ي دماو  تماس قارچ با آالینده زمانمدت ، %5 ي بنزن زمانی که اثر غلظتبراي آالینده شد:

در جذب  د بهتريعملکر A. terreusقارچ بررسی شد  pH=7 زمانی که اثر و E.xenobioticaقارچ  بررسی شدند

 .Aقارچ عملکرد  هر چهار فاکتور،بررسی  در ي تولوئنبراي آالینده در مقابل .آالینده از محیط کشت از خود نشان داد

terreus قارچ که  نشان داددو آالینده نتایج بررسی اثر دو قارچ در کاهش مخلوط همچنین . بهتر بودA. terreus 

نسبت به حذف تواند می pH=7و  گرادي سانتیدرجه 25ي دما، %5 غلظت به بررسی اثردر آزمایشات مربوط 

در سطح رقابتی کشت قارچ  زمانمدت این قارچ تنها در بررسی اثر ،حالیکهدر . تر عمل کندي بنزن موفقآالینده

مربوط به در آزمایشات  E. xenobioticaقارچ  در مقابل .تر باشدي تولوئن موفقتوانست نسبت به حذف آالینده

در نهایت بر اساس نتایج  .عملکرد بهتري از خود نشان دادي بنزن نسبت به حذف آالینده  هر چهار فاکتوربررسی 

راه حلی نویدبخش و سازگار با محیط زیست جهت فرآیند زیست پاالیی توان ادعا کرد که حاصل از این پژوهش می

  رفع مشکل آلودگی نفتی باشد.

 Exophiala ،Asperjillus، بنزن، تولوئنقارچ، ، پاالییزیست :هادواژهیکل
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............  خام نفت هیاول باتیترک یوزن متوسط : 1-2  دولج

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................  خام نفت دروکربنیه باتیترک : 2-2  جدول
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 A. TERREUS  ...........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 1-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 2-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ..  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 3-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICAERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 4-4 جدول

DEFINED.  

  63  ..............................  بنزن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و غلظت تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 5-4 جدول

 !ERROR  ...........  تولوئن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و غلظت تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 6-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 A. TERREUS  ...........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 7-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 8-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ..  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 9-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 10-4 جدول

NOT DEFINED.  

  73  ...........................  بنزن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و غلظت تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 11-4 جدول

  73  ........................  تولوئن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و غلظت تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 12-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 13-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 14-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 15-4 جدول

DEFINED.  



 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 16-4 جدول

NOT DEFINED.  

  74  ..............................بنزن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و زمان تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 18-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیالآ حذف درصد : 19-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 20-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط نبنز ندهیآال حذف درصد : 21-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 22-4 جدول

NOT DEFINED.  

  82  ..............................بنزن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و زمان ثیرتا بودن دارمعنی بررسی : 23-4 جدول

  82  ..........................   تولوئن يآالینده حذف روي بر قارچ نوع و زمان تاثیر بودن دارمعنی بررسی : 24-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 25-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 26-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 27-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 28-4 جدول

NOT DEFINED.  

   91.........................ي بنزنالیندهو نوع قارچ بر روي حذف آ  دمادار بودن تاثیر بررسی معنی:  29-4 جدول

   91.........................ي تولوئنو نوع قارچ بر روي حذف آالینده دمادار بودن تاثیر بررسی معنی:  30-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ طتوس بنزن ندهیآال حذف درصد : 31-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 32-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 33-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 34-4 جدول

NOT DEFINED.  

   90.......................ي بنزنارچ بر روي حذف آالیندهو نوع ق دمادار بودن تاثیر بررسی معنی:  35-4 جدول

  90....................ي تولوئنو نوع قارچ بر روي حذف آالینده دمادار بودن تاثیر بررسی معنی : 36-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 37-4 جدول

DEFINED.  



 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 38-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 39-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 40-4 جدول

NOT DEFINED.  

   100.......................................بنزن حذف و نوع قارچ بر روي  pH دار بودن تاثیربررسی معنی:  41-4 جدول

   102......................................تولوئنو نوع قارچ بر روي حذف   pH دار بودن تاثیربررسی معنی : 42-4 جدول

 A. TERREUS  ........  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 43-4 جدول

DEFINED.  

 A. TERREUS  .....  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 44-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف درصد : 45-4 جدول

DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف درصد : 46-4 جدول

NOT DEFINED.  

   106.........................................بنزنحذف  و نوع قارچ بر روي pH دار بودن تاثیربررسی معنی:  47-4 جدول

  106.....................................و نوع قارچ بر روي حذف تولوئن  pH دار بودن تاثیربررسی معنی : 48-4 جدول

  

  



  هاشکل فهرست

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................................   کیآرومات نمونه کی : 1-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................  یبنزن يحلقه يهیتجز ينحوه : 2-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................... ................................   یبنزن يحلقه : 1-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................................................   تولوئن يحلقه : 2-3 شکل

 !ERRORندهیآال مخلوط ای یجزئ تک ندهیآال صورت به پارامتر هر يبرا شیآزما طرح از یینما : 3-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................   بنزن ونیبراسیکال نمودار : 4-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................   تولوئن ونیبراسیکال نمودار : 5-3 شکل

 ERROR! BOOKMARK  .........  یجزئ تک غلظت پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 1-4 شکل

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  ..  یجزئ تک غلظت پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 2-4 شکل

DEFINED.  

 A. TERREUS  ERROR! BOOKMARK NOT قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 3-4 شکل

DEFINED.  

 A. TERREUS  .........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 4-4 شکل

NOT DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ...  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 5-4 شکل

NOT DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 6-4 شکل

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .  مخلوط غلظت پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 7-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .......  مخلوط غلظت پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 8-4 شکل

DEFINED.  

 A. TERREUS  .  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 9-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .....................  ERROR قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 10-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK  ........  یجزئ تک زمان پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 11-4 شکل

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .  یجزئ تک زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 12-4 شکل

DEFINED.  



 !ERROR  ........................  زمان به نسب  A. TERREUS قارچ توسط بنزن يندهیآال حذف زانیم : 13-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  ......................  زمان به نسب  A. TERREUS قارچ توسط تولوئن يندهیآال حذف زانیم : 14-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  ...............  زمان به نسب E. XENOBIOTICA قارچ توسط بنزن يندهیآال حذف زانیم : 15-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  ..............زمان به نسب E. XENOBIOTICA قارچ توسط تولوئن يندهیآال حذف زانیم : 16-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .  مخلوط زمان پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 17-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  ......  مخلوط زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 18-4 شکل

DEFINED.  

 A. TERREUSERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 19-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .....................  ERROR قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 20-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  یجزئ تک دما رپارامت يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 21-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK  .......یجزئ تک دما زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 22-4 شکل

NOT DEFINED.  

 A. TERREUS  .........  ERROR! BOOKMARK قارچ طتوس بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 23-4 شکل

NOT DEFINED.  

 A. TERREUS  ......  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 24-4 شکل

NOT DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 25-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .............................  ERROR قارچ توسط تولوئن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 26-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  ....  مخلوط دما پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار : 27-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  مخلوط دما زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار : 28-4 شکل

DEFINED.  

 A. TERREUSERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 29-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .....................  ERROR قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 30-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  



 تک pH پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار:  31- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined....................................................یجزئ

 تک pH زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار:  32- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined...............................................یجزئ

 A. TERREUS  .........  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 33-4 شکل

NOT DEFINED.  

 A. TERREUS  ......  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن هندیآال حذف راتییتغ روند : 34-4 شکل

NOT DEFINED.  

 E. XENOBIOTICA  ERROR! BOOKMARK قارچ توسط بنزن ندهیآال حذف راتییتغ روند : 35-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .............................  ERROR قارچ توسط تولوئن ندهیآال فحذ راتییتغ روند : 36-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ........................................................مخلوط pH پارامتر يبرا غلظت راتییتغ سهیمقا نمودار:  37- 4 شکل

Error! Bookmark not defined.  
   زمان پارامتر يبرا حذف درصد سهیمقا نمودار:  38- 4 شکل

pHط................................مخلو...................Error! Bookmark not defined.  

 A. TERREUSERROR! BOOKMARK قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 39-4 شکل

NOT DEFINED.  

 !E. XENOBIOTICA  .....................  ERROR قارچ توسط تولوئن و بنزن ندهیآال دو حذف سهیمقا : 40-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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  فصل اول:      

  کلیات پژوهش        
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 مقدمه - 1- 1

محیطی از سوي دیگر، سبب و عدم رعایت الزامات زیست سوکیهاي صنعتی از رشد روز افزون فعالیت

عواملی نظیر دفع و  واسطهبههاي هیدروکربنی ي اخیر، بخش عظیمی از آالیندهشده است تا در چند دهه

ها، نشت ها و نیروگاهپاالیشگاه ها توسطها و ضایعات مراکز صنعتی، پخش آالیندهفاضالب دورریز نامناسب

و غیره، وارد  هاکشنفت ،ها، تصادفات تانکريریگسوختهاي آالینده از مخازن نفتی زیرزمینی و ایستگاه

ساختاري شبیه به ترکیبات طبیعی  لحاظ ازها، خصوصاً قسمتی که زیست شوند. بخشی از آالیندهمحیط

وجود در خاك و آب و یا تحت تأثیر عوامل فیزیکی و هاي مهستند، سریعاً توسط میکروارگانیسم

آن، خصوصاً قسمتی که داراي ساختارهاي جدید،  ياما بخش عمده ،دنشوبیولوژیکی تجزیه و حذف می

- گردند و یا در مواردي این تجزیه آنقدر کند میتجزیه می يکندبهد، باشحلقوي می خصوصبهپایدار و 

، تهدیدي جدي ستیزطیمحهستند. تجمع این ترکیبات شیمیایی در داخل تجزیه  رقابلیغباشد که عمالً 

  .)Mirsal, 2008(هاي زنده است و موجودات اکوسیستم ستیزطیمحبراي سالمت انسان، 

مانند  فیزیکی هايروش شامل که ،شده ارائه نفت به آلوده مناطق يسازپاك براي مختلفی هايروش

 از استخراج دادن، رسوب شامل شیمیایی هايروش باشد.می 2جذب دمایی و 1افزایش تهویه سوزاندن،

 گیاهان بکارگیري نیآلوده یع يهاخاك پاالیی زیست مقابل، در باشد.می احیا و اکسایش ها،حالل طریق

 بدون و نهیهزکم یک روش ،یطیمحستیز يهاندهیآال حذف و خاك اصالح در هامیکروارگانیسم و سبز

 خواص بر سوء ریتأث عدم سادگی، ارزانی، دالیل به رویکرد این .است اکوسیستم خاك و بیولوژي به آسیب

 اخیر يهاسال در آن مثبت امدهايپی و گیاهی پوشش افزایش خاك، بیولوژیکی و فیزیکی، شیمیایی

 شوند. نفتی آلودگی کاهش موجب نفتی مواد تجزیه با توانندمی هاقارچ باشد.می افزایش به رو روزروزبه

 سایر دسترس از را هاآن ،جهیدرنت و ببرند بین از یا وداده  تغییر را خاك مضر مواد توانندمی هاآن

 با آلوده مناطق شیپاالستیز طی در شود. یطیمحستیز طراتمخا کاهش سبب و نموده خارج موجودات

                                                
1 Increased ventilation 
2 Temperature absorption 
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 افزایش باعث گیاه شوند. متابولیزه خاك یا قارچ داخل در هاآنزیم توسط توانندمی مضر نفت، ترکیبات

 هوازي يهاسمیکروارگانیم فعالیت و رشد در کنندهنییتععامل  یک اکسیژن شود ومی خاك اکسیژن

 ازجمله شیمیایی از ترکیبات زیادي تعداد تجزیه از مرحله اولین در کنندهنییتع عامل همچنین و خاك

آروماتیکی چند  يهادروکربنیه، ستیزطیمحهاي ورودي به در بین آالینده .باشدآروماتیکی می ترکیبات

 واهمیت خاصی دارند. این مواد جز ستیزطیمحوارده به انسان و  هايآسیب ازنظر PAH(1اي (حلقه

است. این ترکیبات مانند آنتراسن،  کاررفتهبههاي بنزنی ها حلقهاند که در ساختمان آنهاي نفتییندهآال

 ,Filonov(روند زا به شمار میهاي سمی و سرطانهآالیند نیترمهم ازجملهنفتالین، فنانترن و پیرن 

Puntus et al. 2004(.  

هاي خارج سلولی خود باعث شکسته شدن هاي موجود در داخل خاك به کمک تولید آنزیمقارچ

منبع تغذیه استفاده کرده و این  عنوانبهها پیوندهاي حلقوي این ترکیبات آروماتیکی شده و از کربن آن

و یا حتی  ضررترکما به مواد هي آنهاي حلقوي شده و یا باعث تجزیهي کامل هیدروکربنامر سبب تجزیه

 ژهیوبه هامیکروارگانسیمزدایی بیولوژیکی از یا سمیت سازيسالمزیست روش درشوند. ضرر و مفید میبی

محیط استفاده  يسازپاك جهیدرنتهاي آلی و یا تجزیه بیولوژیکی آالینده 2تخریب زیستی منظوربهها قارچ

آب و خاك از  يسازپاكبراي  درازمدت ریتأثتصادي و با یک روش ساده و اق این موضوع .شودمی

ها، این نوع قارچ واقع دررود. صنعتی به شمار می 3در فیلترهاي زیستی ژهیوبههاي آلی آالینده

-Prenafeta( کنندکربن و انرژي جذب می فردمنحصربهمنبع  عنوانبه ،هاي حلقوي فرار راهیدروکربن

Boldu, Summerbell et al. 2006(.  

 ،هاي آلوده با ترکیبات خطرناك افزایش یافته است. این موضوعاخیر تعداد محیط يهاسالدر 

طابقت دادن این هاي جدید و مي فناوريرا بر آن داشته است که به توسعه ستیزطیمحدانشمندان علوم 

در  .)Adam & Duncan, 2002(لوده بپردازند هاي آموجود جهت اصالح محیط هايبا روش هايفناور

هاي آلوده با محصوالت نفت خام با مشکالتی مواجه محیط اصالح يهحال حاضر مهندسان محیطی دربار

                                                
1 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
2 Biodegradation 
3 Biofilters 
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شوند پخش می کنواختیریغ صورتبهاین ترکیبات در محیط خاك و محیط آب  ،باشد. عالوه بر آنمی

)Wendt, 1999(.  

 ،زمان گذشت با. اندشدهارائهها آالینده يسازپاكبراي  2جاهاي درو فناوري 1هاي دگرجايفناور

 جا باعث پایدار شدن یاهاي درباشند. روشمی برنهیهزدگرجا  يهاروشند که اکرده دانشمندان ثابت

هاي دگرجا مشکل هاي درجا در مقایسه با روشکنترل روش گردند.حذف ترکیبات آالینده در محیط می

از ترکیبات نفت مستلزم شناخت کافی ناشی از نفت خام ي آلودگی هاي کاهندهاست. طراحی دستگاه

  که عبارتنداز: ها استترکیبات هیدروکربن نفت خام محتوي سه گروه ازبطور کلی . خام است

  و ترکیبات آلکان خطیي منشعب ترکیبات آلکان با زنجیره) 1

  3پیچیدهاي ) ترکیبات زنجیره2

  یترکیبات آروماتیک )3

ترکیبات الکن و الکین نیز داشته باشد. این داراي تواند ، نفت خام میشدهمطرحعالوه بر ترکیبات 

  .)Chaineau, Rougeux et al. 2005( شوندمیترکیبات در طول فرآیند پاالیش ایجاد 

هاي باشد. این ترکیبات را هیدروکربناکتان و ایزواکتان می- nهاي خطی شامل ترکیبات پروپان، آلکان

اند. ترکیبات هاي این ترکیبات از طریق پیوند یگانه به هم متصل شدهزیرا اتم .گوینداشباع می

سیکلوبوتان -متیلها ساختمان حلقوي داشته و شامل ترکیبات سیکلوپنتان، سیکلوبوتان و سیکلوآلکان

بوده و  گانهسهکه محتوي پیوند دوگانه یا پیوند  شودگفته می ترکیباتیبه ، راشباعیغباشند. ترکیبات می

لوئن، اتیل شامل ترکیبات آلکن و آلکین هستند. ترکیبات آروماتیک حلقوي شامل ترکیبات بنزنی، تو

  .)Amadi, Dickson et al. 1993(باشد بنزن و زایلن می

                                                
1 Ex-situ 
2 In-situ 
3 Complex 
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زایی اهمیت و سرطان هاي آروماتیکی حلقوي از لحاظ سمیتهاي نفتی، هیدروکربناز بین هیدروکربن

زا سرطان تنهانهي آروماتیکی حلقوي هاهیدروکربن، )Plikaytis, Plikaytis et al. 1992(خاصی دارند 

  .)Anderson and Coats 1994(گردد و تولد زودرس نیز می زیردرونغدد  اختالالتهستند، بلکه موجب 

کند. روش فرآیندي است که از عوامل زیستی جهت حذف بقایاي سمی استفاده می 1زیست پاالیی

توسط  هاي آالینده. سرعت تجزیهشودمیدر اکثر مناطق جهان استفاده  زیآمتیموفق طوربهزیست پاالیی 

مواد  فراهم بودندما،  ،وت، میزان رطوبتهاي متفای مانند حضور آالیندهریز موجودات به عوامل مختلف

 عنوانبهها وابسته است. در طی فرآیند زیست پاالیی، ریز موجودات از آالینده 2غذایی و زیست افزایی

  کنند. منبع کربن و انرژي استفاده می

  مزایاي فرآیند زیست پاالیی

- پاالیش آالینده محسوب می ترین سیستمفرآیند زیست پاالیی از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه - 1

  گردد.

ها از یک محیط به محیط دیگر مثالً از خاك به آب هاي زیست پاالیی به جاي انتقال آالیندهدر روش - 2

 گیرد.ي مورد نظر انجام مییا از خاك به هوا، تخریب کامل آالینده

  در فرآیند زیست پاالیی به هم خوردگی خاك کم است. - 3

  مکان آلوده قابل اجرا هست.این فرآینده در  - 4

  کم است.نیاز به افزودن مواد غذایی در این فرآیند  - 5

تشخیص داده شده و به عنوان یک روش پاالیش این فرآیند، فرآیندي طبیعی است که توسط بشر  - 6

  قرار گرفته است.مورد پذیرش 

  دگی خاك نیز انجام شود. هاي دیگر اغلب بدون به هم خورتواند در مکانفرآیند زیست پاالیی می - 7

                                                
1 Bioremedation 
2 Bio-synergy 
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  هاي فرآیند زیست پاالییمحدودیت

  همه ي ترکیبات آالینده در روش زیست پاالیی قابل حذف نیستند.- 1

  ها براي موجودات مطرح است.الیندهآمحدودیت دسترسی  - 2

  باشند.االیی مورد نیاز میپمی براي پیشرفت واکنش هاي زیست فاکتورهاي مه - 3

هاي آلوده با ترکیبات ي زیستی براي محیطهاي تجزیهي فنآوريجهت توسعه تحقیقات بیشتري - 4

  هاي داراي توزیع یکنواخت الزم است.ي آالیندهپیچیده

 ,USACE.2002, U.S.EPA(ها به زمان بیشتري نیاز دارد زیست پاالیی اغلب نسبت به سایر روش - 5

2006(  

  آلودگی خاك -2- 1

گذارد. همچنین می ریتأثزمین را پوشانده و روي اکوسیستم  يمحیطی است که سطح کره ،خاك

 که مطرح است یک مشکل جهانی عنوانبهدگی آلو .خاك یک محیط پیچیده براي زندگی موجودات است

 ,Jhonson( باشدیم کشورها لودگیآ رفع تهج در مؤثر يکنندهمیتنظ هايسیاست نبود آن دلیل

 با بایستی ها،آالینده خود هم و صنعتی و تجاري يهي کشاورزي، مناطق آلودهاي آلودهمکان  .)2009

 ،آلودگی صحیح مدیریت براي. شوند مدیریت استاندارد مهندسی هايروش و مناسب دولتی قوانین

حیطی م حفاظت منابع نظر طبق بر. است ضروري آلوده مناطق در موجود خطرناك مواد شناخت

تهدیدي  عنوانبهشوند که ترکیبات خطرناك در نظر گرفته می عنوانبه، بقایایی 1آمریکا متحدهاالتیا

اطالعات  ، گسترش دادنیالمللنیب يهاتالش. اهداف تمام هستندبراي سالمت بشر و سالمت محیط 

 يسازپاكاست.  هايآورفنچنین  نایاز آلودگی و انتخاب  جلوگیري هاي مناسبهت گزینش روشج

 توسعهدرحالطراري تمام کشورهاي صنعتی و کشورهاي موضوع اض ،هاي آلودهو مکان ینیرزمیزهاي آب

                                                
1 EPA 
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هاي مکان يسازپاكهاي مختلف جهت ي روشهاي زیادي در جهت توسعهپیشرفت جهیدرنتباشد، می

  .)Speight & Özüm, 2001(است حاصل شده و صنعتی آلوده  تجاري، مناطق کشاورزي

  )PAH1( آروماتیک حلقوي يهادروکربنیه -3- 1

  

آالینده  عنوانبههاي آروماتیک حلقوي را مورد از هیدروکربن شانزده 2آمریکا ستیزطیمحسازمان  

 ,Abadie( اندزا بوده و در محیط فراوانسرطانها ست که هشت مورد از این هیدروکربنکرده ا معرفی

Abbott et al. 2010(.  

توانند روي سطح ذرات هاي آروماتیک حلقوي به دلیل داشتن ضریب تفکیک باال، میهیدروکربن

ا تعداد بیشتري از هاي آروماتیک حلقوي شامل دو یر محیط خاك رسوب کنند. هیدروکربنو د شدهجذب

 انداي به همدیگر متصل شدهو خوشه ياگوشهل خطی، اشکابه  هاحلقهین ا هاي بنزنی هستند.حلقه

)Sims & Overcash, 1983(مقاومت باالیی در  ،گریزي باالها به دلیل خاصیت آب. این هیدروکربن

  .)Dean-Ross & Cerniglia, 1996(محیط دارند 

هاي آروماتیک حلقوي، قابلیت انحالل در آب هاي بنزنی در هیدروکربنعموماً با افزایش تعداد حلقه

  .)Wilson & Jones, 1993(ماندگاري باالیی در محیط خواهند داشت  کمتر و

اثر عوامل طبیعی و هم در اثر عوامل مصنوعی تولید هاي آروماتیک حلقوي هم در هیدروکربن

جنگل و نشت  يسوزآتشهاي آروماتیک حلقوي شامل هیدروکربن يجادکنندهیاطبیعی  . منابعشوندیم

، سوخت فسیلی ناقص احتراق شامل، منابع مصنوعی )Young & Cerniglia, 1995(نفت هستند 

اي به بررسی منابع تولید ندان در مطالعهدانشم .)Peterson, 1984( ، نفت خام و چوب استسنگزغال

حاصل از تحقیقات نشان داد  يجهینتاند. پیرین پرداختههیدروکربن آروماتیک حلقوي نفتالین، فنانترن و 

  .روندیمتهدید بلندمدت براي محیط به شمار  عنوانبهها که این هیدروکربن

                                                
1 Policyclic Aromatic Hydrocarbons 
2 EPA 
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است که  Magnouliya آروماتیک حلقوي گیاههاي ي هیدروکربناز منابع طبیعی تولیدکنندهیکی 

عالوه  .)Guzzella, Roscioli et al. 2005( باشدیمقادر به تولید هیدروکربن آروماتیک حلقوي نفتالین 

 Brady(هاي بارانی آمازون موجود در جنگل  Annonaceaeمختلف گیاهی خانواده  يهاگونه، آنبر 

جنوبی  نیمه يمنطقهمتعلق به  ١هي آمازون و موریاندر ناحیه  Marseodor witigenusقارچ ، )1984

  .روندجزو این منابع به شمار میهاي بارانی جنگل

  هاي نفتی از خاكهاي حذف آالیندهانواع روش -4- 1

  2سازي خاكغرقاب -4-1- 1

-توسط یک محلول مناسب غرقاب می آلودهخاكها از خاك، آالینده يسازخارججهت  ،در این روش

گردد که این عمل از طریق تشکیل امولسیون یا ها میسبب تحرك آالینده شدهاستفادههاي شود. محلول

ن دوباره یا اصالح جهت جریا آلودهخاكاز بین  شدهدادهشود. محلول عبور واکنش شیمیایی انجام می

کننده،  معلقمل ت آب، محلول اسیدي یا بازي، عاگردد. محلول غرقاب کننده ممکن اسمی يآورجمع

ها با مشکل باشد. این روش اصالحی به دلیل نفوذپذیري اندك خاك 3مویان یال العامل احیاکننده ح

  .)Moriarty, Epa et al. 1991( شودمواجه می

  يبردارخاك - 4-2- 1

ترین و سریع ،ل آن به یک محل دفنبرداري از مکان آلوده و انتقاهاي موجود، خاكاز بین فناوري

 يمحدودهبراي  يبردارخاكرود. روش ها به شمار میمحیط از آالینده يسازپاكروش جهت  ترینساده

یک روش  عنوانبهکند ولی یمشکل آلودگی را حل م ،چه این روشها مناسب است. اگروسیعی از آالینده

رود. همچنین تولید و خروج مواد ناپایدار در حین عملیات حفاري ممکن است اصالحی به شمار نمی

ولیت روش کندن تأثیر بر مقب تواندیماز بین مناطق شهري  آلوده خاكمشکالتی را ایجاد نماید. انتقال 

  .)Moriarty & Epa, 1992( منفی گذارد

                                                
1 Coptotermes formosanu 
2 Waterlogging of the soil 
3 Adjuvant 
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  1خاك شستشويفرآیند  - 4-3- 1

 کننده، عامل معلقجهت شستشوي خاك ممکن است همراه با یک عامل شستشوي  استفاده موردب آ

شستشوي بازي و عامل مویان همراه باشد. کاربرد آب به همراه این عوامل به حذف مواد آالینده و عناصر 

ها، اساس انحالل آالیندهممکن است بر کند. فرآیند شستشوي خاك کمک می آلوده خاكسنگین از 

ها از طریق جداسازي ذرات انجام پذیرد. روش ها یا تغلیظ آالیندهایجاد سوسپانسیونی از آالینده

- هاي رادیواکتیو و آالیندهاز قبیل  فلزات سنگین، آالینده یهایآالینده يسازپاكشستشوي خاك جهت 

تیمار داشته باشند. روش  شیپبهمکن است نیاز م 2مواد هومیک هاي دارايرود. خاكهاي آلی به کار می

 .Moore, Herwaldt et al( شکالتی مواجه استم هاي مختلط باشستشوي خاك براي اصالح آالینده

1993(.  

  روش اصالح شیمیایی - 4-4- 1

سازي و اکسیداسیون شیمیایی را نام برد. روش خنثی يسازیخنثتوان هاي شیمیایی میروشدر 

هاي پذیري و خورندگی دستگاهاست که براي کاهش واکنش يسازمتحرك ریغزدایی و فرآیند سمیت

  .)Hoffmann, Thimm et al. 1998( شودداراي اسید و باز استفاده می

-اهش هستند. در این واکنشهاي اکسایش/کشامل واکنش ،ییسیداسیون شیمیایی و احیاي شیمیااک

. شوندو با سمیت کمتر تبدیل می تحركکمشیمیایی به ترکیبات کم محلول،  طوربههاي مضر دهها آالین

ي شیمیایی به ماده شیمیایی ، انتقال الکترون از یک مادهالکترونی يهادهندهانتقالاکسایش در واکنش 

پرمنگنات پتاسیم، شامل اکسیدانت پرمنگنات سدیم،  استفاده موردهاي اکسیدانت .گیردصورت میدیگر 

  .)You-Qing, Hong-Fang et al. 2008(باشندپرسولفات سدیم می ون وز، اودروژنیهپراکسید 

                                                
1 Soil washing 
2 Humic 
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  ي حرارتیروش تجزیه - 4-5- 1

اکسیژن،  دلیل حضورن اکسیژن با اعمال حرارت است. بهي شیمیایی مواد آلی در شرایط بدوتجزیه

ل ممکن نیست که یک محیط عاري از اکسیژن فراهم افتد. در عممقداري جزیی اکسیداسیون اتفاق می

 ،شوند. این سیستمي حرارتی با مقادیر اندك از اکسیژن به کار گرفته میهاي تجزیهگردد، لذا دستگاه

-ترکیبات خطرناك مواد آلی را به ترکیبات گازي شکل، مقادیر اندك از مایعات و مواد جامد تبدیل می

- ي حرارتی اشتعالدر فرآیند تجزیه شده دیتولخاکستر هستند. گازهاي  کند. مواد جامد محتوي کربن و

طی  جادشدهیاهاي باشند. گازاکسید کربن، متان و هیدروژن میها شامل ديباشند. این گازپذیر می

ي حرارتی به کار تجزیه درروشهایی که جهت اصالح ي حرارتی باید اصالح شوند. آالیندهیند تجزیهفرآ

 ,Speight & Özüm(ها و هیدروکربن هستندکشحشره هاي آلی نیمه فرار،شامل آالینده ،روندمی

2001(.  

 اي کردنروش شیشه - 4-6- 1

 اي باها به اشکال شیشهو مواد حاصل از ذوب این خاك شدهذوبباالتر  در دمايهاي آلوده خاك

یک سیستم دگرجا موجب کاهش  عنوانبهاي کردن روش شیشه شوند.میآبشویی کم تبدیل  قابلیت

  .)Broadley & Willey, 1997( گرددها میآالینده تحرك بقایاي

  1فرآیند سوزاندن -4-7- 1

سلسیوس به  يدرجه 1200تا  870 يمحدودهدمایی در  ،آالینده حذفسوزاندن جهت  روش در

- میهاي مخصوص سوزانده هاي آلوده در محل خودشان یا داخل کورهخاك شود.داده می آلوده خاك

گردند. نیک تولید میها فلزات سنگینی از قبیل سرب، کادمیم، جیوه و آرساندن آالیندهشوند. هنگام سوز

 & Lin( شده ممکن است با سایر عناصر واکنش داده و ترکیبات خطرناکی تولید نمایند فلزات ایجاد

Mendelssohn, 1998(.  

                                                
1 Burning 
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  1فرآیند جامدسازي -4-8- 1

اصالح بقایاي مخلوط  منظوربهشیمیایی است که - یفیزیک يهاروشیکی از  عنوانبه روش جامدسازي

 دادهقرار  ییهاکپسولبقایاي مذکور درون  ،گردد. در این روشو بقایاي رادیواکتیو استفاده می خطرناك

، رسشبه، مواد 2است بلوك مونولیتیک کنتا به مواد جامد تبدیل شوند. محصول این فرآیند مم شوندمی

شوند. عنوان مواد جامد در نظر گرفته مییا بعضی اشکال فیزیکی باشند که عموماً با  3گرانوالر ذرات ریز

و با  تحركکمها به اشکال کم محلول، قایا از طریق تبدیل کردن آالیندهي بخطرات بالقوه ،در این روش

یابد. توسط فرآیند جامدسازي تغییر نمی ها لزوماًفیزیکی آالینده یابد. طبیعتسمیت کمتر کاهش می

 تحركکمسازي کمپلکس توانند از طریق فرآیند رسوب، جذب وترکیبات آلی و ترکیبات غیرآلی می

  .(Chaineau, Morel et al. 1997) گردند

  4سازيفرآیند کمپوست - 4-9- 1

پس از برداشته شدن  آلودهخاك، جاندارانآوري شرایط بهینه براي رشد ریزجهت فراهم ،در این روش

ها شود. همچنین قارچبا یک عامل کمپوستی از قبیل علف خشک، چوب و بقایاي گیاهی مخلوط می

پوست کردن روشی وش کمر ،شوند. عالوه بر اینفرسایش محافظت می توسط عامل کمپوستی در برابر

- کار میهاي آروماتیک حلقوي بههیدروکربنهایی مانند اندك، جهت حذف آالینده زمانمدتاست که در 

  .)Chehregani, Majde et al. 2004(رود 

 5زمین کشتفرآیند  - 4-10- 1

 صورتبههاي خاك هاي زیرین الیهقسمت پس از برداشته شدن از آلودهخاكطی روش زمین کشت، 

در معرض هوا  هاآالینده تا شودمی اجراها آننازکی روي سطح خاك پخش و عملیات شخم روي  يالیه

، مواد معدنی نیز هامیکروارگانسیم رشد بهبود منظوربه همچنین .تجزیه گردند زمان مروربهو  قرارگرفته

                                                
1 Solid Cristalition Power 
2 Monolithic 
3 Finely granular 
4 Composting 
5 Landfarming 
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شرایط  ،. در این روشردیگیم رقرا استفاده مورد وسیع مقیاس در روش. این شودیمبه محیط اضافه 

تا شرایط بهینه براي  گردندکنترل می اکسیژن و مواد غذایی ،، رطوبت خاكpHخاك ازلحاظ میزان 

  .)Happe, 2016(فراهم شود  هاندهیآالي تجزیه

  1فرآیند زیست هوادهی -4-11- 1

ها توسط ریز الیندهآي زیستی شود تا تجزیهمنتقل می مینز خاك ی به زیر سطحیگازها ،در این روش

ي جهت تجزیه ها سبب فراهم آوردن مواددر این روش استفادهموردیابد. گازهاي  ءرتقااموجودات 

توسط ها ز آالیندها برخی جاندارانریز رشد يکنندهکیتحربستر  نکهیا وجود باگردد. می 2کومتابولیک

ي ها متکی به روش تجزیهوند ولی این روش جهت حذف آالیندهشفرآیند تبخیر از خاك حذف می

  .)Collins, 2007( ها استزیستی آالینده

  هاي اصالح زیستیروش - 4-12- 1

کنند. بسیاري استفاده می آلودهخاكهاي اصالح زیستی از ریز موجودات و گیاهان جهت پاالیش روش

طبیعی، ترکیبات سمی را به موادي با  صورتبهها) ها و قارچباکتري خصوصبهها (از میکروارگانسیم

ها قادر به تغییر ظرفیت است که میکروارگانسیم شدهمشاهدههمچنین کنند. سمیت کمتر تبدیل می

باعث تبدیل فلزات سنگین به ترکیبات با سمیت کم و ترکیبات  جهینت درباشند، برخی فلزات سنگین می

ها را توانند آالیندهاست که برخی از درختان نیز می شده مشاهدهگردند. عالوه برآن، تحرك میکم

ها شوند. اعمال تغییرات در شرایط محیطی میکروبی از طریق یا سبب تخریب آالیندهترسیب کرده 

ي زیستی طی فرآیند زیست پاالیی شده و در صورت عدم وجود گر باعث بهبود تجزیهافزودن مواد اصالح

 طوربهها ها و آالیندهگردد. باکتريهایی مواجه می، فرآیند اصالحی با محدودیتهاکنندهاصالحاین 

ها بایستی در دسترس ي آلودگی، آالیندهسازپاكشوند، بنابراین جهت یکنواخت در خاك پخش نمی

ها را شناسایی هاي بیوشیمیایی، آالیندهها متحرك بوده و از طریق روشها قرار گیرند. برخی از قارچقارچ

                                                
1 Bioventing 
2 Metabolic 
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ها حرکت به سمت آالینده 1ومها از طریق تشکیل میسلیکنند. قارچها حرکت میکرده و به سمت آالینده

ها در گیرند ولی میکروارگانسیمقرار می استفاده موردپاالیی کنند. عالوه بر آن، گیاهان نیز در زیستمی

دهند. توانایی ریزجانداران در تغییر شکل مواد پاالیش آلودگی بیشترین پتانسیل را از خود نشان می

توانند هاي بیوتکنولوژي میي این امر است که روشدهندهننشاشیمیایی به منابع انرژي و مواد خام، 

  .)Fisher, Scarlett et al. 1997( شوند متیقگرانهاي فیزیکی و شیمیایی جایگزین روش

  هاي زیستی توسط قارچفرآیند تجزیه - 1 - 4-12- 1

شده  2تلقیح يهاسمیکروارگانیمبومی یا  يهاسمیکروارگانیمي زیستی فرآیندي است که از تجزیه

کند. مواد آلی در صورت حضور زمینی استفاده میهاي زیریا آب در خاكي مواد آلی جهت تجزیه

  .)Arthur, 1988( شوندتبدیل می میکروبی 3اکسیژن به مولکول آب و بیومس

ها) براي ها، مخمرها و جلبکها، قارچ(باکتري هاممیکروارگانیسي وسیعی از محدوده تاکنون،

-ي فرآیند زیستدرباره شدهام لعات متعدد انج. مطااندگرفته قرار مورداستفادهپاالیی فرآیندهاي زیست

- تجزیه می هامیکروارگانسیمبت به سایر ها مواد آلی را به میزان بیشتري نسکه قارچ دهدپاالیی نشان می

لیگنین است. لیگنین پلیمري پیچیده و  ،یستیي زدر برابر تجزیه آلی موادپایدارترین  جمله ازکنند. 

 ,Cunningham & Berti(ساختمانی فنیل پروپانویید است د واحآروماتیک با  يهاهستهاز  کنواختیریغ

1993(.  

رو به افزایش بوده  1990تا  1970ي لیگنین از سال تجزیه در خصوص شدهانجاماي هشمار پژوهش

ها محیط کشت مایع قارچبر  هاي ایگنینارفرآوري زیستی آنزیم هاي انجام شده رويبررسیاغلب است. 

ها در فرآوري و ساخت ترکیبات ارزشمند نفتی از چوب، متمرکز بوده است تا شاید بتوان از این آنزیم

یش و زدودن ترکیبات و پاال هادامدر هاي گیاهی مانده یخوراکخوشافزایش  ،يکاغذسازصنایع 

  .)Arthur, 1988(برداري کرد بهره آروماتیک

                                                
1 Mycelium 
2 Inoculated 
3 Biomass 
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 قرارگرفته مطالعه موردها در تحقیقات زیادي هاي آروماتیک حلقوي توسط قارچي هیدروکربنتجزیه

توانایی انجام پوسیدگی  هاسمیکروارگانیمشمار اندکی از  .)Cerniglia and Heitkamp 1989(است 

ی که این کار را های. به قارچدارند رالیگنین از کربن مل لیگنین و تولید آب و دي اکسیدي کاسفید، تجزیه

  .)Arthur, 1988( گویندمیهاي پوسیدگی سفید قارچ ،دهندانجام می

هاي به دلیل داشتن ویژگی Phanerocheta chrysosporiumی سفید، قارچ گهاي پوسیداز بین قارچ

در  یکروارگانیسممیک  عنوانبهها از قبیل رشد سریع و انتقال آسان در محیط کشت ،لیگنینی بهتر

، 1اهایی مانند استرازهها قادرند از طریق ساخت آنزیم. این قارچاست شده گرفتهي لیگنین در نظر تجزیه

 هاي آروماتیکی شودباعث تجزیه حلقه ، فنوالزها و به ویژه فنول اکسید3، اکسیدازها2پراکسیدازها

)Edwards, Ross-Todd et al. 1982(.  است کنندههیتجزبه طور کامل لیگنین )Arthur 1988(. لیبه دل 

 ،جهینت درگردند، هاي غیر متحرك میPAH مؤثر  باعث پخشاند؛ سلولیهاي لیگنینی برونآنزیم  کهنیا

 نیابد. همچنیها افزایش میب محلول بوده و قابلیت دسترسی آنحاصل بیشتر در آ يهاکیمتابول

 .Appel, Moore et al( ها باشدسوبسترا براي بسیاري از باکتري عنوانبهتواند می دشدهیتولترکیبات 

1997(.  

  هاي زیستی توسط باکتريفرآیند تجزیه  -2- 4-12- 1

ي مواد جزیهت ،ها در خاكباکتري نقش نیترمهمیشتر مربوط به تغذیه است. ها بپیامد فعالیت باکتري

 ،6، آلکالیژنز5ناساسفینگومو، 4ساز قبیل باکتري سودومونا یهایباکتري .)Arthur, 1988( باشدآلی می

هیدروکربن و ترکیبات آلکان  ي ترکیبات آلی از قبیلتجزیهبه قادر  8ومو مایکوباکتری 7وکوسرودوک

 تنها منبع کربن و انرژي استفاده نمایند. عنوانبهها ها قادرند از آالیندهبسیاري از این باکتري  .هستند

                                                
1 Esterase 
2Peroxidase  
3 Oxidase 
4 Pseudomonas 
5Sphingomonas  
6Alcaligenes  
7 Rhodococcus 
8 Miubactrium 



٥٤ 
 

اغلب و  شدهانجامهاي آروماتیک حلقوي ي میکروبی هیدروکربنتجزیه ينهیزم درتحقیقات زیادي 

 ,Luckham(اند میکروبی معرفی گردیده يکنندههیتجزهاي باکتري عنوانبههاي سودوموناس جنس

Goetz et al. 2000(، ي هاي خوردندههاي متعلق به جنس سودوموناس به نام باکتريکه باکتري يطوربه

  .)Hutzier, Murphy et al. 1991( اندشدهشناختهنفت 

ا کمی خمیده هستند و اي راست تهایی میله، باکتريجنس سودوموناس هاي متعلق بهباکتري

 باشند،می کربن يهذخیر عنوانبه 1سودانوفیل کسیبتا هیدروآن داراي گرانول پلی هايگونهاز بسیاري 

هم دارند.  را هوازي تنفس نیتراتیهوازي هستند و برخی از شرایط بی اسپور، بدون ياهباکتري این

-می رها خود زیستگاه در 2فلورسنت يدانهرنگ نآه کمبود هنگام هاي سودوموناس بهونهبسیاري از گ

 جذبقابلکه براي گیاهان  دارند نآه 5باالیی به کالته میل 4به فلورسین افتهیوندیپ 3سیدروفورهاي. کنند

با داشته و  نگه دورزاي گیاهی بیماري عواملها آهن را از این کالت ،هاي بازي و آهکیاست. در خاك

ها بدون غالف و کنند. این باکتريگیاهان کمک می سالمتبه  هاآنیی زابیماري قدرتکاهش فراوانی و 

ها در شوند. این باکتريجا میچندین تاژك قطبی جابه ي پوشاننده هستند که به کمک یک یاماده

فراوانی در  ها گسترشتوانند زندگی کنند. این باکترينمی 4/5اي کمتر از هاسیدي با اسیدیت محیط

 هايي مناسب از بین گونهیک گزینه  Peseudomonas Putidaباکتري  .)Arthur, 1988(طبیعت دارند 

 يحظهمالقابلتوانایی  .)Eweis, Ergas et al. 1998(طی است فراوان و سازگار با شرایط متغیر محی

ن و تولوئن یکی از خصوصیات ي ترکیبات مقاوم از قبیل زایلدر تجزیه Peseudomonas Putidaباکتري 

  .)Günther, Dornberger et al. 1996(ي این باکتري از دیدگاه بیوتکنولوژي است اولیه

ها در خاك با افزایش مواد آلی آنزیم ییکارآو  هاسمیکروارگانیمها آمده که شمار در بسیاري از گزارش

 هايولی فرآوري آنزیماست.  شدهمشاهدهها همبستگی چشمگیري و میان آن افتهیشیافزا آن

                                                
1 Sodanophile 
2 Fluorescent 
3 Siderophores 
4 Felowrsin 
5 Chelated 
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شود و واکنش میلول در خاك لزوماً برانگیخته نخاك با افزودن مواد آلی نامح يهاسمیکروارگانیم

باشد. وابسته می به حاللیت مواد بسترو خاك  در برابر افزایش مواد آلی به هاسمیکروارگانیم

یکسان نیست. به همین دلیل برخی  و انرژي نهفته در مواد آلی گوناگون براي ریز جانداران یفراهمستیز

 .)Arthur, 1988( شوندو برخی دیگر سریع تجزیه می يکندبهاز مواد 

  رورت پژوهشض -5- 1

-معضالت زیست نیترمهمدود بودن منابع خاك و آب زیرزمینی، آلودگی خاك یکی از با توجه به مح

هاي موجود، حذف و یا ي و تصفیه نشود و آالیندهسازپاك آلودهخاك کهیصورت درمحیطی کشور است. 

-گی خاك باعث آلودگی سفرهدر عمق خاك نفوذ کرده و عالوه بر آلود جیتدربهها تجزیه نشوند، آالینده

ایران  ازجملهمنابع تأمین آب در بسیاري از کشورهاي جهان  نیترمهمهاي آب زیرزمینی که یکی از 

در اقصی  ستیزطیمحهاي هایی که در برابر سازمانچالش نیترمهمشود. بدین ترتیب یکی از است، می

از  شدهآلودههاي ي مکانسازپاكو احیاء و  طرفکیازنقاط دنیا قرار دارد، مبارزه با آلودگی منابع خاك 

  .طرف دیگر است

 کاربههاي آلوده زدایی جزئی یا کامل از مکانفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی بسیاري براي آلودگی

هاي ها و سایتزدایی از خاكهاي موجود و مرسوم براي آلودگیروند. اما متأسفانه هر یک از روشمی

نماید. در حال ها را محدود به شرایط خاصی میکالتی است که استفاده از این روشآلوده داراي مش

 1، به خدمت گرفتن قدرت کاتابولیکشدهآلوده ستیزطیمحروش مواجهه با  نیتردبخشیامحاضر، 

هاي بیولوژیکی، بسیاري اوقات راهکارهاي آسان، دائمی، ارزان، مؤثر و غیر موجودات زنده است. روش

ها در شرایط آورد. این روشهاي آلوده فراهم میزدایی از محله را براي پاالیش و آلودگیآالیند

 ,Cole 1994, King( هستند استفادهقابلها ی از آالیندهتوجهقابلی متنوع و براي تعداد طیمحستیز

Sheldon et al. 1997(.  

                                                
1 Catabolic 
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ها چندین ویژگی بارز دارند که باعث کارایی ها مثل باکتريدر مقایسه با سایر میکروارگانسیم هاقارچ

  از: اندعبارتها شود، این ویژگیها میین مواد در زیست پاالیی نسبت به باکتريبیشتر و بهتر ا

مقاومت و کارایی بهتر در شرایط دمایی (هم در شرایط دمایی پایین و هم در شرایط دمایی باال از  -١

آن  ها قادر به رشد درکنند). حتی گاهاً در دماهایی که میکروبهاي کشت میکروبی بهتر عمل میمحیط

  .ها قادر به فعالیت هستندنیستند، قارچ

  ها دارند.نسبت به باکتري pHحساسیت کمتري به تغییرات  - 2

ها عالوه بر باشند (تجزیه هوازي) اما قارچها در شرایط وجود اکسیژن قادر به تجزیه میباکتري - 3

رچند که در شرایط هوازي هوازي نیز قادر به تجزیه هیدروکربنی هستند. هشرایط هوازي در شرایط بی

  باشد.ها میها بهتر از میکروبنیز عملکرد قارچ

ها به سایر مواد مغذي هاي موجود در ساختار هیدروکربنها براي رشد عالوه بر کربناغلب میکروب - 4

و بهتر باشد که این امر سبب تجزیه بیشتر ها تنها منبع تغذیه کربن مینیز نیاز دارند، اما در برخی از قارچ

  باشد.پذیري جهت حذف آالینده میها و همچنین گزینشهیدروکربن

  ها دارند.ها نسبت به محیط، تولید  و تکثیر بیشتري نسبت به میکروببه دلیل سازگاري بهتر قارچ - 5

ها را ي تکثیر خود سطح بیشتري از آالیندهخاطر نحوهها بهاي نسبت به میکروبهاي رشتهقارچ - 6

  .)Obire & Putheti, 2009(نند در برگیرند و بنابراین جذب بیشتري دارند توامی

هاي خاك ترین آالیندهجزو خطرناك روماتیک حلقويهاي آهاي نفتی خاك، هیدروکربناز بین آالینده

زا بوده و هم پخش شوندگی باالیی دارند، بنابراین هاي آروماتیک حلقوي هم سرطانهستند. هیدروکربن

وده به این ترکیبات باید اصالح شوند تا از پدید آمدن خطري براي سالمتی انسان و سایر هاي آلخاك

ها ي این آالیندهسازپاكهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی براي موجودات زنده جلوگیري گردد. روش

حذف  پاالیی بهترین روش برايهاي متفاوت پاالیش آلودگی، روش زیستاست. از بین روش شدهارائه

ها به اشکال کمتر سمی یا ها براي تبدیل آالیندهزیست پاالیی، از میکروارگانسیم درروشآالینده است. 

-ي زیستی ضروري میهاي تجزیهگردد. تحقیقات بیشتري جهت توسعه فناوريفاقد سمیت استفاده می
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ر گیرند. جهت رسیدن به هدف ها مورد پاالیش قراهاي آلوده با ترکیبات پیچیده از آالیندهباشد تا مکان

ها تحت شرایط متفاوت آالینده کنندههیتجزها، شناخت پتانسیل موجودات ي مناسب آالیندهسازپاك

 طوربههاي غیر قابل تجزیه ي برخی از ترکیبات آالیندهها در تجزیهضروري است. پتانسیل میکروارگانسیم

است.  افتهیتوسعه سرعتبهوژي، فرآیند زیست پاالیی هاي بیوتکنولاست. با پیشرفت شدهشناختهجهانی 

کار رفته است. از عوامل هاي آلوده بهتجاري براي اصالح بقایاي خطرناك و مکان طوربهاین فرآیند 

  توان اشاره کرد:پاالیی به موارد زیر میي فرآیند زیستمحدودکننده

  ها.ها براي میکروارگانسیم) محدود بودن دسترسی آالینده1

  ها.ي آالینده) موجود بودن جمعیت میکروبی توانمند در تجزیه2

  ها مناسب باشد.) مواد غذایی و شرایط محیطی براي فعالیت میکروارگانسیم3

کامل حذف گردند. بنابراین طرح تکمیلی براي  طوربهتوانند ها نمیدر برخی از موارد نیز آالینده

حل سازگار با محیط و نویدبخش را براي رفع مشکل آلودگی ایجاد هتواند یک رافرآیند زیست پاالیی می

  نماید. 

با توجه به گستردگی فعالیت و استخراج و مصرف مواد نفتی در کشور و با عنایت به اینکه استفاده از 

 هامیکروارگانسیماین  هاي افزایش کاراییها و بررسی روشخاك براي پاالیش آالیندههاي میکروارگانسیم

ها و یافتن میکروارگانیسمستی تحقیقات مستندي در جهت ي مناسبی نکرده است؛ لذا بایدر ایران توسعه

یند زیست پاالیی انجام آبراي پیشرفت فرهاي عملی ي روشارائهها و هاي مناسب براي تجزیه آالیندهقارچ

  .پذیرد

مغذي جهت رشد قارچ، رطوبت،  وجود مواد معدنی و لحاظ ازنوع قارچ، غلظت آالینده، ویژگی خاك 

  .pHي حرارت، نوع آالینده، تعادل مواد مغذي، غلظت اکسیژن، زمان رشد قارچ، درجه

خاك  pHغلظت آالینده، زمان رشد قارچ و  ،ي حرارتاز درجه اندعبارتاین عوامل  نیترمهم

)Leitão, 2009(.  
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نامه بررسی امکان کاهش دو آالینده هیدروکربنی با توجه به مطالب فوق، هدف از انجام این پایان

هاي آلوده به نفت و دستیابی به بهترین شرایط عملیاتی خاك و توسط دو قارچ جداسازي شده از خاك

  پاالیی توسط آنهاست.قارچ جهت بهبود عملکرد و رسیدن به بیشترین میزان زیست

  هدف پژوهش - 6- 1

  :شوندعمدتاً به دو گروه اصلی تقسیم می موجود در خاك هاي هیدروکربنیآالینده 

این مواد به دلیل ساختار ساده و یا در صورت حلقوي  :LMW(1(ها با وزن مولکولی پایین هیدروکربن

و همچنین مواد درون خاك و طبیعت بوده  ضرریبهاي کمتر از سه، اغلب بودن داشتن تعداد حلقه

  .ها را تجزیه کنندتواند آنی میراحتبه

هاي انحرافی ناشی از تعدد شاخه جهینت در مواد: این HMW(2ها با وزن مولکولی باال (هیدروکربن

. اغلب شوندحاصل میهاي آروماتیکی هاي گروهي اصلی هیدروکربن و یا ناشی از تعدد حلقهشاخه

 نیترمهمگیرند که ي بیش از سه حلقه در این گروه قرار میهاحلقهوماتیکی حلقوي با تعداد ترکیبات آر

  .)Wu, He et al. 2009(.بنزن و تولوئن هستند.  هاآن

  باشد:اهداف کلی این پژوهش به صورت زیر می

 ها. بدست آوردن درصد حذف هریک از آالینده1

  ها. مقایسه آالینده2

  پاالییها جهت زیستکارایی هریک از قارچ. تحلیل میزان 3

  ها. مقایسه عملکرد قارچ4

  . بررسی کارایی قارچ و میزان حذف آالینده در هریک از پارامترها5

  . بدست آوردن بهترین پارامترها6

  دار بودن میزان حذف قارچ و آالیندهتعیین معنی .7

 
                                                
1   Low Molecular Weight 
2 High Molecular Wieght 
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Today, the world is growing so the great industries such as oil , gas petrochemical are 
determinative in the economy circulation of the world , but the most disadvantage of these 
industrials is the adverse effect of their excess pollution on the environment. In this study,  
Removing of two major oil pollutants such as Benzene and Toluene by helping of two 
fungi that called Aspergillus Terreus and Exophiala Xenobiotica was investigated 
experimentally. Affecting factors to the removal process consists of temperature, time, 
concentration and pH were studied. Results showed that The highest absorption of 
pollutants occurs at 25℃ with 10 days contact time with fungus A. Terreus and 25 days for 
fungus E. Xenobiotica in a way that both pollutants have concentration of 5% and pH=7. 
By comparing both of the fungi with each other on removal of two pollutants, following 
results were obtained: the effect of 5% concentration, fungi contact with the pollutant and 
with the temperature of 25℃ were investigated for Benzene. The fungus E.Xenobiotica 
with the effect of pH=7 was evaluated and A.Terrues fungi showed better performance at 
absorbing pollutant in the plantation environment. In contrast to pollutant of Toluene in the 
analysis of each four factors, the Fungi A.Terrues had better performance. Also the result 
of the study on the effect of two fungi in the reduction of a mixture of two pollutants 
showed that A.Terrues fungi in the effect of 5% concentration , temperature 25℃ and 
pH=7 can be more successful than removal of Toluene . In contrast of E,Xenobiotica ,      
A. Terrues in experiments related to the study of all four factors related ton the removal of 
the benzene showed better performance. Ultimately based on the result of this research 
could be argued that the bioremediation process is a promising solution and adoptable with 
environment to eliminate oil pollution. 
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