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  :چکیده
هاي ارائه شده براي  افزایش کارایی از جدیدترین روشیکی  ها به طور مداوم در حال گسترش هستند. هاي پاالیش آلودگیروش

بیوچار به دلیل . کارایی فرآیند زیست پاالیی است براي افزایش میزانبیوچار یا کربن سیاه استفاده از  هاي نفتیفرآیند زیست پاالیی آلودگی
ي این جودات تجزیه کنندههاي نفتی براي ریزموهاي هیدروکربنطریق افزایش دسترسی زیستی آالینده از زیاد يداشتن سطح ویژه

آوري بر زیست پاالیی هیدروکربن به منظور بررسی تأثیر این فن گردد.هاي نفتی میسازي محیط از آالیندهها باعث پاكهیدروکربن
تیمارهاي آزمایش که  شدانجام  با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کامال تصادفی یآزمایشآروماتیک حلقوي فنانترن 

بیوچار در دو سطح فاکتور و  کریزوسپوریوم فانروکت  عدم و فانروکت کریزوسپوریومقارچ  دارايسطح  دودر  تلقیحفاکتور عبارت بودند از: 
و میزان  قرائت شده GC-MSمقدار فنانترن باقیمانده در هر واحد آزمایشی توسط دستگاه در پایان آزمایش  داراي بیوچار و فاقد بیوچار.

تیمار توأم و  استي فنانترن آالینده از %89 قادر به تجزیه به تنهایی فانروکت کریزوسپوریومنتایج نشان داد که قارچ تجزیه محاسبه گردید. 
  نماید.میحذف ي فنانترن را % آالینده96این قارچ به همراه بیوچار 

   .فانروکت کریزوسپوریومهاي آروماتیک حلقوي و قارچ بیوچار، زیست پاالیی، هیدروکربن: هاي کلیديواژه
 
  

  مقدمه و هدف
در اثر  و) Kannan, et al 2005(داشته هاي خاك قرار ترین آالیندهدر بین شایع )ها PAH( هاي آروماتیک حلقويهیدروکربن  

سازي براي پاك هاي شیمیایی و فیزیکیروش .)Young and Cerniglia, 1995( گردنداحتراق ناقص مواد آلی از قبیل نفت خام ایجاد می
-می نه تنها باعث تخریب ساختمان خاك هااین روش  وجود داردسوزاندن و دفن کردن ، اکسید کردناز قبیل هاي آلوده به مواد نفتی خاك

 ).Megharaj, et al. 2011( ي زیادي نیز در بردارندو هزینهبوده شوند بلکه مشکل انتقال خاك آلوده به محل مورد نظر جهت دفن مطرح 
نیز به صورت موثر، کاهش ي کمتري دارد و مقرون به صرفه است، میزان آلودگی را در حالی که روش زیست پاالیی در عین حال که هزینه

بیشتر مورد توجه بوده  موجودات زنده،گیري از توان طبیعی بهره به دلیل یستیز يیهتجز هاي پاالیش آلودگی، روشروش بین دهد. ازمی
ت. گرفته اسي فنانترن مورد بررسی قرار ي آالیندهتوانایی ریزموجودات مختلف براي تجزیه ).  (Onifadeand Abubakar 2007 است
را  محیطی هايآالینده از گسترده يمحدوده يتجزیه توانایی کریزوسپوریوم فانروکت سفید پوسیدگی هايقارچ قبیل از لیگنینی هايقارچ

  .)US EPA, 1997(دارند. 
تواند هم سبب ترسیب کربن زیرا بیوچار می یکی از راهکارهاي ارائه شده براي افزایش کارایی زیست پاالیی، استفاده از بیوچار است. 

 بیوچار ).Beesley, 2010(محیطی عمل نماید یا به عنوان یک اصالح کننده به کار رود  هايآالینده ي جاذبشده و هم به عنوان یک ماده
 .Lehmann, et al(شود ي گیاهی و ضایعات کشاورزي در حضور اکسیژن کم یا عدم حضور اکسیژن ایجاد میاز سوختن زیست توده

تغییرات آب و هوایی و کاهش خروج  خاك، کاهشها، بهبود حاصلخیزي سازي خاك از آالیندهي بیوچار شامل پاكموارد استفاده .)2011
ي زیاد هاي آلی و غیر آلی را در سطح خود جذب کند. این توانایی به دلیل سطح ویژهتواند آالیندهباشد. بیوچار میاي میگازهاي گلخانه

شود که این امر به دلیل افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و کاهش . افزودن بیوچار به خاك سبب افزایش حاصلخیزي خاك میستبیوچار ا
ظرفیت  ،نسبت به سایر مواد آلی مي بسیار کاین ماده به علت سرعت تجزیه ). (Rutigliano, et al. 2013باشدآبشویی مواد غذایی می
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- تواند کربن را براي دورهمی و دارد رااز سوختن ضایعات  شده آزاداي از قبیل دي اکسید کربن و متان گلخانه هايباالیی براي کاهش گاز
هاي آروماتیک حلقوي جزء هاي نفتی خاك هیدروکربنکه از بین آالیندهبا توجه به این ).Lehmann, 2009(هاي طوالنی ذخیره کند 

هاي موجود براي باشد. از بین روشهاي آلوده به این ترکیبات ضروري میسازي خاكلذا پاك باشند،هاي خاك میترین آالیندهخطرناك
ها از محیط زیست دارد. با وجود محاسنی هاي آروماتیک حلقوي، زیست پاالیی پتانسیل باالیی در حذف این هیدروکربنحذف هیدروکربن

همیشه کارایی مطلوب را ندارد؛ به بیان دیگر در برخی شرایط ریزموجودات قادر که این روش دارد استفاده از ریزموجودات در زیست پاالیی 
باشند و یا به دلیل شرایط نامناسب خاك، ریزموجودات توانایی بقا و رشد در خاك را هاي آروماتیک حلقوي از خاك نمیبه حذف هیدروکربن

باشد؛ بیوچار اثرات مناسب بر زیست بوم خاك بر جا ریزموجودات می هاي افزایش کارایی زیست پاالیی بهبود شرایط رشدندارند. از روش
توان گفت که لذا می ).EPA, 1997(دارد مساعدي  گذارد و همچنین بر بهبود شرایط فیزیکی شیمیایی و حاصلخیزي خاك نیز اثراتمی

هاي حلقوي ي هیدروکربند ریزموجودات شده و تجزیهبیوچار تأثیر مثبت بر کارایی فرآیند زیست پاالیی دارد. زیرا باعث بهبود شرایط رش
توانمند براي افزایش کارایی فرآیند زیست پاالیی  و کارامد آوري جدیدي یک فنهدف این تحقیق توسعهکند. ها را تشدید میتوسط آن

  .شودبیوچار حاصل می کاربردو  کریزوسپوریوم فانروکتآوري از ترکیب فرآیند زیست پاالیی توسط قارچ است که این فن
 

   هامواد و روش
ي یک خاك غیر آلوده به نفت و از چندین منطقه cm 30 - 0ي خاك پس از برداشت از عمق براي انجام این بررسی  چهار نمونه 

هاي نمونه فیزیکی  برخی از خواص شیمیایی و خواص  شدند. منتقلدشت اردبیل، به آزمایشگاه گروه علوم خاك دانشگاه محقق اردبیلی 
هاي استاندارد تعیین شدند. از از روشو قابلیت هدایت الکتریکی با استفاده نیتروژن، پتاسیم و فسفر ، مقدار عناصر pHبافت، خاك از قبیل 

گرم بر میلی 500ي فنانترن در غلظت آالینده پس از آلوده شدن باي چهار به عنوان خاك مطلوب انتخاب و ها خاك شمارهبین خاك
متري به سپس بیوچار پودر شده، شستشو داده شده و عبور داده شده از الک دو میلی گردید.)  (Agedماندگاربه مدت سه ماه کیلوگرم آلوده 

ماه چهار این خاك به مدت  به شش واحد سه کیلویی خاك اضافه گردید. فانروکت کریزوسپوریومهمراه قارچ گرم در کیلوگرم به  15میزان 
 منظور هوادهی و به ظرفیت زراعی حفظو رطوبت خاك  با روش وزنی در حد داري نگهگراد ي سانتیدرجه 25±5در دماي در آزمایشگاه 

 استفاده گردید.گیر سوکسیله عصارهاز سیستم گیري میزان فنانترن باقیمانده براي اندازه در پایان دوره خوابانیدنشد. ر کامل هم زده به طو
هاي منظور تبدیل داده انجام پذیرفت. به GC-MASSتوسط دستگاه هاي حاصل از دستگاه سوکسیله در عصارهآنالیز مقدار فنانترن باقیمانده 

درلیتر فنانترن براي رسم منحنی استاندارد استفاده  گرم یلیم 75و  50، 25، 1ها از غلظت ها به غلظت فنانترن موجود در نمونهکروماتوگرام
ها به . با استفاده از منحنی استاندارد، فرمول رگرسیون براي غلظت و سطح زیر کروماتوگرام به دست آمد که از روي این فرمول، دادهشد

به  پس از قرارگیري در داخل دستگاه فریزدراي ها، این نمونههاي بیوچارنمونهي تصویر میکروسکوپی از جهت تهیه غلظت تبدیل شدند.
الیه بسیار نازکی از آلیاژ طال  پوشش دهی فلزي شده به داخل میکروسکوپ الکترونی  ي سیلسیوس، بادرجه - 70مدت دو ساعت در دماي 

  هاي مختلف تصویربرداري شد.هاي مختلف نمونه با بزرگنماییمنتقل و از قسمت
  

  و بحث نتایج
 .است شده داده نشان 1 جدول در قیتحق در استفاده مورد يهاخاك ییایمیش و یکیزیف خواص یبرخ
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  هاي مورد آزمایشمشخصات خاك -1جدول

  )ppm(پتاسیم       )   ppm(فسفر   نیتروژن(%)          کربن آلی(%)    EC         pH (ds/m)      بافت      ي خاكشماره

  3/1238              5/13                    23/0                07/1          034/1               73/7لوم رسی                 1
 5/1768            83/14                  27/0                    2           116/1             84/7لوم رسی                 2

 24/1728        39/15                21/0              5/1     323/0                81/7لوم                        3
  3121/  6        63/11                   2/0                    5/1          266/0                43/7لوم رسی                4

  
ها در طی  عنوان بستر اصلی آزمایش این آزمایش بهي چهار در خاك شمارههاي مورد مطالعه شیمیایی خاكبا توجه به نتایج فیزیکو

  مراحل مختلف آزمایش مورداستفاده قرار گرفت.
به تنهایی به میزان  فانروکت کریزوسپوریومي فنانترن نشان داد که عمل تجزیه توسط قارچ در این تحقیق نتایج بررسی میزان تجزیه

به ي فنانترن ي آالیندهباعث تجزیه قارچ فانروکت کریزوسپوریوم توأم بیوچار به همراه. این در حالی بود که کاربرد الف)-2(شکل  بود% 89
داراي توانایی نسبتا  فانروکت کریزوسپوریومحاصل حاکی از آن بود که قارچ ي در این پژوهش نتیجه  .)ب-2(شکل  گردید % 96میزان 

قادر  استفاده شدهفانروکت کریزوسپوریوم  ) نشان دادند که قارچ2008بیشونی و همکاران ( ي فنانترن بود. در یک مطالعهخوبی در تجزیه
این قارچ در کارامدي  ،قارچ تجزیه در حضورافزایش میزان احتمالی  یکی از دالیلانترن اولیه را تجزیه نماید. از فن %96/98به میزان  بود

هاي برون سلولی از طریق افزایش این آنزیم ).,Hatakka 2001(باشد کومتابولیک می برون سلولی طی فرآیندهاي هاي اکسیدازآنزیم تولید
 PAH ي ترکیبات شبیه لیگنینی از قبیل و در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی موجب تجزیهب آمیزان پخشیدگی، افزایش میزان انحالل در 

افزایش  افزایش میزان تجزیه فنانترین توسط قارچ استفاده شده گردید.در این پژوهش حضور بیوچار باعث  ). Tuomela, 2011( شوندمی
و در نتیجه افزایش فعالیت میکروبی باشد.  تواند به دلیل افزایش جمعیت میکروبی ناشی ازي فنانترن با افزودن بیوچار میمیزان تجزیه

یک الیه  به دلیل دارا بودنیکروبی فراهم آورد. همچنین بیوچار تواند یک زیستگاه مناسب را براي کلونیزاسیون ممی بیوچار متخلخل ارساخت
موثر و میزان تجزیه بر رشد میکروبی تواند میافزایش میزان دسترسی زیستی آالینده  به عنوان منبع کربن براي قارچ و  از زغال زیستی

   ).Steiner, 2004( باشد
    

  
بر سطح بیوچار ( پس از جهار ماه تلقیح این قارچ همراه با  فانروکت کریزوسپوریومقارچ  )SEM(تصویر میکروسکوپیالف)  –1شکل 

  بیوچار )SEM(ب) تصویر میکروسکوپی ،  بیوچار
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  ي قارچ بدون بیوچار ي قارچ به همراه بیوچار ب) نمونهفنانترن الف) نمونه MASSخط طیفی نمودار  - 2شکل           
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