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چکیده
هدف :آلودگي نفتي از مشکالت مهم محيط زيست است .اخيرا زيست پاالئي بهعنوان روشي کم هزينه جهت پاکسااز آالينا هاا ماورد
توجه قرار گرفته است .ه ف از اين مطالعه بررسي حذف زيستي نفت خام توسط گونهها مختلا قاار ي ج اسااز شا
گياهان رويش يافته در منطقه آلود مورد بررسي در غلظتها مختل آالين
مواد و روشها :در اين مطالعه قارچها ريزوسفر

از ريزوسافر

ميباش .

از گياهان رويش يافته در منطقه پااليشگا تهران ج اساز و در محيط کشت PDA

حاو مقادير مختل نفت خام ( 2تا  25درص ) ،کشت داد ش ن  .ران مان حذف بع از گذشت يک ما برا هر گونه قار ي ان از گيار
گردي .
نتایج :نتايج نشان داد که ميزان حذف نفت خام در غلظتها  4 ،3 ،2و  6درص در سطح احتمال ( )P≤ 1/12برا همه قارچها ماورد
بررسي و در غلظتها  21 ،8و  25درص برا همه قارچها بررسي ش

به جز قارچهاا  Diplosporium sp.و Penicillium sp.

در سطح احتمال ( )P≤ 1/15معنيدار ميباش .
نتیجهگیری :بر اساس نتايج اين تحقيق همه قارچها مورد مطالعه توان حذف نفت خام را دارنا  .از آنااا کاه قاارچ Aspergillus sp.

کارايي نسبي بيشتر درحذف نفت از محيط را داشت ،اين قارچ بيشترين پتانسيل زيستپااليي محيطها آلود به نفت را دارد.
واژگان کلیدی :آلودگي نفتي ،قارچها ريزوسفر  ،نفت خام.Aspergillus sp. ،
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نشاان داد که  Trichophyton ajelloiپتاانسيل زيست پاااليي

مقدمه
نفتخااام ترکيبااي پي ي ا

فریبا محسنزاده و همکاران

از هاازاران ترکياان هياا روکربني و

غيرهي روکربني از جمله فلزات سنگين اسات .هيا روکربنهاا
نفتي ،عموما جزء آالين ها آلي شاناخته مايشاون و حضاور
آنها در محيط زيست نامطلوب مي باش ( .)2امروز با توجه باه
بافت خاک ،ماهيت و غلظت آالين ها ،جهت کاهش و ياا حاذف
آنهااا از خاااک ،از روشهااا مختلاا فيزيکااي ،شاايميايي و
بيولوژيکي بهصورت مازا يا توام استفاد ميشود (.)3
در خاک ،ميکروارگانيسمها مختلفي وجود دارن که قادرن در

خاکها آلود به ترکيبات نفتي را دارد.
از آناائيکه خاکها آلود به نفت در جهان و بهوين در اياران
بسيار وسيع است و با توجه به لزوم پاکساز محيطهاا آلاود ،
ميتوان با مطالعات کافي بر رو ميکروارگانيسامهاا ،از تواناايي
آنها در حذف آلاودگيهاا بهار بارد .ايان پانوهش باهمنظاور
شناسايي قارچها رايزوسفر با توان حذف غلظتها مختلا
نفت خام جهت زيستپااليش خااکهاا آلاود صاورت گرفتاه
است ،زيرا بر اساس پنوهشها پيشاين قاارچهاا ريزوسافر
نقش عم ا در تازيه و حذف آالين ها نفتي دارن (.)21

اثر تماس طوالني م ت باا مشاتقات نفتاي ،از هيا روکربنهاا
آليفاتيک و آروماتيک بهعنوان منبع کربن و انرژ استفاد نمود
و آنها را به مواد مفي و مورد نياز گياهان تب يل نماين  .در ايان
ميااان ،قااارچهااا نقش اي اساسااي را در تيذيااه گيااا و تحماال
تنشهايي که بهوسيله آالين ها هي روکربنه آروماتيک نفتي
 )Petroleum Aromatic Hydrocarbons( sHAPباار آنااان
وارد ميشود را دارن  .مکانيسمهايي کاه سابن کااهش اساترس
توسط قارچها ميکوريز ميشود شناخته نش  ،اما ممکن اسات
به بيان آنزيمها اکسي اتيو متنوع ،مرتبط باش  .تازيه PAHs

بهوسيله آنازيمهاا اکساي وردوکتاز مختلا (پراکساي ازها،
الکتازها ،د اکسايننازها ،مونوفنالهاا و مونواکسايننازها) انااام

مواد و روشها
منطقه مورد بررسيی :منطقاه ماورد بررساي ،محال متروکاه
حوض ه تامع ضايعات نفتي پااليشگا تهران بود .اين منطقه در
موقعيت جيرافياايي  52درجاه و  35دقيقاه طاول شارقي و 25
درجه و  22دقيقه عرض شمالي واقع و ارتفاع ماثثر آن از ساطح
دريا 2121متر ميباش  .تخليه ضايعات در حوض ه مورد بررساي
طي سالها اخيار متوقا شا

و در بساتر آن ماموعاها از

گياهان مقاوم به آلودگيها نفتي اکوسيستم منحصار باهفارد
ايااد نمود ان .

ميشود؛ در واقع باا افازايش فعاليات اکساي وردوکتاز توساط

جمعآوری نمونهها :جمعآور نموناههاا در فصاول تابساتان و

ميکوريزها ،اثرات نامطلوب  PAHsرو رش و بقا گياهي کمتار

اوايل پاييز اناام گرفت .نمونهها ريشه و خاک همارا ريشاه

ميشود ( 4 ،2و  .)5سميت هي روکربنها نفتي برا گياهاان،

گياهان آلود به نفت و غير آلود به نفت (بهعنوان شاه ) کاه در

به اثر منفي آنها بر ظرفيت آبي خاک نسابت داد مايشاود .در

مناااطق مااورد مطالعااه رويااش يافتااه بودن ا  ،بااهطااور تصااادفي

نين شرايطي ،قارچها ريزوسفر  ،جاذب آب و ماواد غاذايي

جمعآور ش ؛ بهاينصورت که ريشههاا از نا نقطاه خااک
باه

توسط گياهان را بهبود ميبخشن  .کاهش جذب هي روکربنها

خارج و در پاکتها يکبار مصرف قرار داد ش ن و ساس

نفتااي و در نتياااه افاازايش جااذب آب و مااواد غااذايي توسااط

آزمايشگا انتقال يافتن .

ريشههايي که دارا قارچ هستن ميتوان دليل مقاومت و بقاا

جداسازی و شناسائی قارچهای ریزوسفر :بهمنظور ج اساز

گياهان در خاکها آلود به نفت باش ( 6و .)7

قارچها ريزوسفر  ،قطعات ريشاه و خااک اطاراف آنرا در 21

پنوهشها متع د نشان داد که گونهها قار ي به آلاودگي

ميلايليتار آب مقطار ساترون آغشاته و  31دقيقاه رو شاايکر

نفتي مقاوم هستن و قادرن موجن حذف آلودگي نفتي از خااک

گذاشته ش تا خوب مخلوط شود .سس

شون  .برخي از گونهها قار ي نظير ، Alternaria alternate

مختلاا سوسسانساايون حاصااله را در محاايط کشاات sDH

Fusarium ، Curvularia lunata ، Aspergillus flavus

( )Potato dextrose Agarحااو رزبنگاال ،اساي الکتياک و

 Ulocladiumو

آنتيبيوتيک ،بهروش سطحي کشت داد و پليتهاا باهما ت 4

racemosum ، solani

atrum ، Mucor

 Penicillium notatumاز خاکها آلاود باه نفات عربساتان

روز در دما

سعود ج اسااز شا انا ( .)8نتاايج  Ulfigو همکااران ()3

ش ن .پ

381

 2ميليليتر از رقتها

 35±3درجه ساانتيگاراد در گرماخاناه قارار داد
از رش و تشکيل پرگناه هاا قاار ي مختلا  ،هار
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ج ايه بر رو محيط خالص  ،PDAمنتقل گرديا  .بخاشهاا
مختل رويشي و زايشي ج ايه ها قار ي بع از انتقال به الم،
بهوسيله ميکروسکوپ نور ماورد مطالعاه قارار گرفتنا و باا

فریبا محسنزاده و همکاران

نتايج
جداسازی و شناسائی قارچهای ریزوسفر

استفاد از وينگيها ريختشناختي و کلي ها تاکسونوميک ،تا

بع از کشت نمونههاا قاار ي ريشاه همارا خااک گياهاان

شناساائي

رويش يافته در محلها آلود به نفات منااطق ماورد مطالعاه،

ح امکان در حا گوناه و در حا اقل در حا جان

کلنيها قار ي ج اساز ش

گردي ن ( 23 ،22و .)22

بررسی رانيدمان حيذف نفيت خيام توسيط قيارچ هيای

و سس

خالص ساز کلنيها با

روش واکشاات پااي در پااي اناااام گرفاات .در نهاياات شناسااايي
قااارچهااا ج اساااز شا

بااا اسااتفاد کليا ها شناسااايي و

رایزوسفر :بع از ج اساز قارچها رايزوسفر ،هر گونه قار ي

فلورها قار ي شناسايي ش ن  .نتايج نشان داد که در ماموع 7

در پتر ها محتو محايط کشات  PDAحااو غلظاتهاا

گونه قار ي در منطقاه آلاود باه نفات وجاود دارد .گوناههاا

مختل نفت خام ( 2تا  25درص ) کشت داد ش ن و بهما ت 2

قاار ي Alternaria sp., Aspergillus sp., Diplosporium

ما در دما

 35±3درجه سانتيگراد در گرماخانه قرار گرفتنا .

از محيطها فاق قارچ در هر غلظت باهعناوان شااه اساتفاد
گردي  .هر تيمار در  2تا  5تکرار اناام شا  .بعا از ايان ما ت،
بهمنظور ان از گير ميزان نفت باقيمان

در محيطها کشات،

محتويات پليتها شامل محيط کشت حاو قارچ و نفت را پا
از ج اساز از پليات خارد و همگان نماود  3 ،گارم از آنرا در
ويالها  3ميلايليتار شيشاها ريختاه و باههار ياک 211
ميکروليتر تتراکوزان و  21ميليليتر د کلرومتان افزوديم .بع از
مخلوطکردن در ورتک  ،آنها را در شيکر باا نوساان  41دور
هر نمونه با 3111

در دقيقه به م ت  21دقيقه قرار داديم .سس

دور در دقيقه بهم ت  21دقيقه سانتريفيوژ گردي و مواد شاناور
آن دکانتر ش  .دو مرحله سانتريفيوژ و دکانتر کردن 2 ،تا  5باار
تکرار ش  .سس

عصار ها حاصله از هر تکرار ،ترکين و جهات

آب گير به آن  7گرم سولفات سا يم خشاک افازود گرديا .
سس

 5ميليليتر از عصار

آبگير ش

را در وياالهاا 31

sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Rhizopus sp.,
 Stemphylium sp.و  Ulocladium sp.ج اساز و شناساائي

گردي ن (شکل .)2
نتایج بررسی راندمان حذف نفت خام
پ

از کشت قارچها رايزوسفر ج ا شا

از گياهاان روياش

يافتااه در مناااطق آلااود بااه نفاات پااليشااگا تهااران ،در محاايط
کشتها حاو غلظتهاا مختلا نفات خاام ،ميازان نفات
باقيمان

به

ان از گير و با داشتن وزن اوليه نفت افزود ش

هر پليت و وزن هر پليت ،ميزان حذف نفت خام در غلظاتهاا
مختل محاسبه گردي  .درص نفت حذف شا

باين قاارچهاا

متفاوت و پليت شاه (پليت حاو محايط کشات و نفات خاام
ب ون حضور قارچ) مقايسه ش  .نتايج توساط آزماون مقايساها
دانکن ،مورد تازيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج حذف نفت خام در غلظت  1درصد

ميلي ليتر ريخته و جهات تبخيار د کلرومتاان باهما ت 23

در اين غلظت ،در محيطها شاه  ،حذف نفت بهطور طبيعي به

ساعت در هود قرار داديم .بع از مراحل فوق وزن خشک عصاار

مق ار  54/21درص صورت گرفت .کم ترين ميزان حاذف نفات،

باقيمان

ان از گير گردي و ران مان حذف با مقايسه اين ميزان

مربوط باه قاارچ  Penicillium sp.باه مقا ار  67/22درصا و

با ميزان نفت اوليه محاسبه گردي ( 24و .)25

بيشترين ميزان ،مربوط باه قاارچ  Aspergillus sp.باه مقا ار

بررسیهای آماری

 82/77درص است .بر اساس نتايج حاصله ،تمام قارچها ماورد

در اين پنوهش ،تمام محاسبات آماار باا اساتفاد از نارمافازار
 (version9.1) SASتوسط آزمون دانکن بار پاياه طارا کاامال
تصادفي مورد تازيه و تحليل قرار گرفت .نمودارها مرباوط باه
نتايج حاصله با استفاد از نرمافزار  Excell 2007رسم گردي .

مطالعه در غلظت  2درص قادر باه حاذف نفات خاام از محايط
کشت خود بودن (شکل .)3
نتایج حذف نفت خام در غلظت  2درصد
حذف نفت خام در غلظت  3درص محايطهاا شااه  ،باهطاور
طبيعي  66/23درص بود .کمترين ميزان حذف نفت مرباوط باه
قارچ  Diplosporium sp.به مق ار  81/42درص و بايشتارين
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ميزان مربوط به قارچ  Aspergillus sp.به مق ار  83/23درصا
است .براساس نتايج بهدست آم

تمام قارچها مورد مطالعه در

فریبا محسنزاده و همکاران

غلظت  3درص قادر به حذف نفت خاام از محايط کشات خاود
هستن (شکل .)2

شکل  :2نمونهها قار ي ج ا ش از منطقه آلود به نفت پااليشگا تهران (a) .پرگنه و ) (bاسسورها و ميسليوم قارچ  Alternaria sp.؛ ) (cپرگناه و
) (dکني ا يوفور و اسااسورها در قااارچ  (e) Aspergillus sp.پرگنااه و ) (fکني ا يوفور و کني ا

در قااارچ  Stemphylium sp.؛ ) (gپرگنااه و )(h

اسسوراننيوفور ؛ قارچ  Rhizopus sp.؛ ) (iپرگنه و ) (jکني يوفور و اسسورها قارچ  Penicillium sp.؛ ) (kپرگنه و ;) (lميکروکنيا يوفور و ميکروساسور
قارچ  Fusarium sp.؛ ) (mپرگنه قارچ Diplosporium sp.؛ ) (nپرگنه و ) (oکني يوفور وکني

قاارچ . Ulocladium sp.شااخص در تصااوير 21

ميکرومتر است.

388
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فریبا محسنزاده و همکاران

شکل  :3مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در آلودگي با غلظت  2درص نفت خام .براساس نتايج ميزان حذف نفت
در همه گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .)P≤ 5/50حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.

شکل  :2مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در آلودگي با غلظت  3درص نفت خام .براساس نتايج ميزان حذف نفات
در همه گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .)P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.

نتایج حذف نفت خام در غلظت  4درصد
در غلظت  4درص در محيطها شاه  ،مق ار حذف نفت بهطور
طبيعي  71/37درص بود .در ايان غلظات Diplosporium sp.

به مق ار  82/64درص کمتارين و  Aspergillus sp.باه مقا ار
 88/33درص بيشترين درص حذف نفت را باهخاود اختصاا
دادن  .نتايج نشان داد که تمام قارچها قادر به حذف نفت خام در
محيط کشت حاو  4درص نفت هستن (شکل .)4
نتایج حذف نفت خام در غلظت  6درصد
در اين غلظت مقا ار حاذف نفات در محيطهاا شااه 74/22

 82/41درص و بيشترين حذف نفت در  Stemphylium sp.به
مق ار  88/72درص مشاه

ش  .تمام قاارچهاا ،تواناايي حاذف

نفت خام در اين غلظت را دارن (شکل .)5
نتایج حذف نفت خام در غلظت 8درصد
در غلظت  8درص ميزان حذف نفت خام در پلياتهاا شااه ،
 78/73درصاا بااود .کاامتاارين مقاا ار حااذف نفاات مربااوط
به  Diplosporium sp.به ميازان  85/52درصا و بايشتارين
مق ار مربوط به  Aspergillus sp.به ميزان  31/13درص است.
در اين غلظت تمام قارچها قادر به حذف نفت بودن (شکل .)6

درص بود .کمترين حذف نفت در  Diplosporium sp.به مق ار
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شکل  :4مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در محيطها کشت با آلاودگي نفات خاام  4درصا  .براسااس نتاايج
ميزان حذف نفت در همه گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .))P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.

شکل  :5مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در غلظت  6درص نفت خام .براساس نتايج ميازان حاذف نفات در هماه
گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .)P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.

شکل  :6مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در غلظت  8درص نفت خام .براساس نتايج ميازان حاذف نفات در هماه
گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .)P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.
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نتایج حذف نفت خام در غلظت  11درصد
در غلظت  21درص در محيط شاه  ،مق ار حذف نفات باهطاور

فریبا محسنزاده و همکاران

بيشترين مق ار حذف نفت توساط  Aspergillus sp.باهميازان
 33درص صورت گرفت (شکل .)8

طبيعااي  82/82درصاا بااود .کاامتاارين حااذف نفاات توسااط

بررسيها آماار نشاان داد کاه ميازان حاذف نفات خاام در

 Ulocladium sp.به مق ار  87/25درصا و بايشتارين مقا ار

غلظتها  4 ،3 ،2و  6درص در سطح احتمال ( )P≤ 1/12و در

توسط  Aspergillus sp.بهميزان  31/82درص صاورت گرفات.

غلظتهاا  21 ،8و  25درصا در ساطح احتماال ()P≤ 1/15

نتايج نشان داد که تمام قارچها در اين غلظت توانايي حذف نفت

معنيدار ميباش  .تمامي قارچها نامبرد در غلظتها ماذکور

را دارن (شکل .)7

قادر به حذف نفت خام هستن  .با ذکر اين نکته که در غلظت 25

نتایج حذف نفت خام ،در غلظت  11درصد

درص  ،ميزان حذف نفت خام توسط قارچها

Diplosporium

 sp.و  Penicillium sp.دارا اختالف معنايدار باا نموناه

در غلظت  25درص ميزان حذف نفات در پليات شااه 82/66

شاه نبود .طبق آزمون مقايسها دانکن ،ستونها مرباوط باه

درص است .تمامي قارچها قادر به حاذف نفات از محايط خاود

هر تيمار با ح اقل ياک حارف مشاترک ،فاقا اخاتالف آماار

بودنا اماا حاذف نفات توساط قاارچهاا  Penicillium sp.و

معنيدار هستن .

 Diplosporium sp.نساابت بااه پلياات شاااه معناايدار نبااود.

شکل  :7مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در غلظت  21درص نفت خام .براساس نتايج ميزان حذف نفت در همه
گرو ها نسبت به گرو شاه معني دار است ( .)P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.

شکل  :8مقايسه ميزان حذف نفت خام توسط  8نمونه قار ي با نمونه شاه در غلظت  25درص نفت خام .براساس نتايج ميزان حذف نفت در همه
گرو ها نسبت به گرو شاه معنيدار است ( .)P≤ 1/15حروف متفاوت نماينگر گرو ها با تفاوت معنيدار است.
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نقش مساع تي در فراين ح ف نفت توسط قارچها بر عه

بحث
آلودگي خاکها با نفت يک آلاودگي عما

زيسات محيطاي در

بسيار از کشورها است ( .)26با آلودگي نفتي خاکها مخاطرات
متع د بر سالمت موجودات زن

فریبا محسنزاده و همکاران

دارن

( 25و .)35
نتايج ارزيابي حاذف نفات خاام در پانوهش حاضار در راساتا

و افراد جامعاه باهدنباال دارد

تحقيقات اُزوآماکا ( ،)36گونگ و همکاران ( )37و مانسرا لاوپز و

( 27و  .)28نتايج اين پانوهش نشاانداد کاه در فلاور ميکروباي

همکاران ( )38ميباش  .ساروانت  -گاونزال

و همکااران ()33

خاااکهااا آلااود بااه ترکيبااات نفتااي پااليشااگا تهااران،

قارچها Penicillium funiculosum, Aspergillus sydowii

ميکروارگانيسمها با قابليت سازگار ش ن با نفتخام وجود دارد

و  Rhizopus sp.را از خاکها آلود باه ترکيباات نفتاي جا ا

و اين ب ين معنياست که آلودگي با ترکيباتنفتي مانع رش همه

کردن و هم نين نشان دادن که ايان قاارچهاا قاادر باه حاذف

ميکروارگانيسمها خااک در محايطهاا آلاود نيسات .نتاايج

ترکيبات نفتي بهترتين بهميزان  82 ،67و  86درص هستن کاه

حاصله از پنوهش جار  ،با نتايج بهدستآم

توسط پنوهشگران

متع د پيشين همسو است و آنها نيز توانستهانا از خااکهاا
آلود به ترکيباتنفتي ،برخي باکتر ها و قاارچهاا را ج اسااز
کنن ( 21 ،6 ،4 ،2و .)25

با يافتهها اين پنوهش همسويي دارد.
در مطالعات ايبينه و همکاران ( ،)21بر رو خاکها آلاود باه
نفت نياريه قارچها  Rhizopus ,Fusarium ,Aspergillusو
 Penicilliumبهعنوان حاذف کننا هاا نفات خاام معرفاي

نتايج بررسي حذف نفت خام نشان داد که تمام قارچهاا ماورد

ش ا ان ا کااه در اياان پاانوهش نيااز بااهعنااوان تازيااهکنن ا

مطالعه قادر به حذف نفت خام در محايطهاا حااو نفات تاا

هي روکربنها نفتي معرفي ش ان  .بر اسااس يافتاههاا ايان

غلظت  21درص هساتن  .باهنظار مايرسا غلظات  21درصا

پانوهش قاارچهاا

آلودگي نفتي ميزان بيشينه قابل تحمل توسط اغلن قارچها است

 Diplosporium sp., Stemphylium sp.و Ulocladium sp.

( .)23بر اساس نتاايج حاصاله در غلظات  25درصا نياز تماام

بهعنوان حاذف کننا هاا نفات خاام معرفاي مايشاون کاه

قارچها مورد مطالعه قادر به حذف نفت بودن اما ميزان حاذف

موفقترين آنها در حذف نفت در بين قاارچهاا ماورد مطالعاه

نفت توسط دو قارچ  Penicilllium sp.و Diplosporium sp.

 Aspergillus sp.بود.

Alternaria sp., Aspergillus flavus,

نسبت به گرو شاه در سطح معنيدار نبود .موفقتارين قاارچ
در حذف نفت در بين قارچها مورد مطالعاه Aspergillus sp.

نتیجه گیری

بود .با توجه به توانايي بااال قاارچ  Aspergillus sp.در حاذف

براساس نتايج حاصل از اين پنوهش آلودگي نفتي نميتوان مانع

نفت خام ،اين قارچ ريزوسفر جهت حذف آلاودگيهاا نفتاي

از رش و تکثير ميکرو ارگانيسمهايي نظير قارچها گاردد و حتاي

پيشنهاد ميشود.

ميتوان نتياهگير کرد که قاارچهاا قادرنا از ترکيباات نفتاي

يافتهها حاصل از ارزيابي حذف نفت خام توسط قارچها مورد
مطالعه در اين پنوهش با تحقيقات اناام گرفته توساط مانسارا-
لوپز و همکاران ( )31در ياک راساتا مايباشا  .ايان محقاق در
مطالعها بر رو يک مخزن ق يمي نفت قارچهاا

Rhizopus

 Penicillium funiculosum ،sp.و  Aspergillus sydowiiرا
شناسايي نمود که قادر به زيست در شارايط آلاود باه ترکيباات
نفتي بود و توانساتن باهترتيان موجان کااهش  21 ،27و 26
درص در ترکيبات  PAHگردن  .پنوهشها متع

وجود دارد

که نشان ميدهن قارچها ميتوانن در محيط آلود به نفت رش

بهعنوان منبع غذايي استفاد کنن  .بر اساس نتايج بهدست آم
کليه سويهها قار ي ج اساز ش

از منطقاه الاود باه نفات

پااليشگا نفت تهران قادر به رش در غلظتهاا آلاودگي نفتاي
مورد مطالعه بودن و عالو بر اين قادر به تازيه و حذف آلودگي
نفتي ميباشن و بارا اساتفاد در مطالعاات و شارايط ميا اني
بهمنظور بررسي امکان حذف آلودگي نفتي پيشنهاد ميشون  .در
بين قارچها مورد مطالعه  Aspergillus sp.بيشترين ران مان
را در حااذف آلااودگي نفتااي نشااان داد و ماايتواناا در حااذف
آلودگيها سنگين نفتي مورد نظر قرار گيرد.

کنن و موجن تازيه نفت و مشتقات نفتي شاون ( )34-23و
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Abstract
Aim: The contamination of soil by crude oil is an important environmental problem. Bioremediation
have gained more attention in recent years as a low-cost technique for pollutant removal. The aim of
this research was to investigate the ability of rhizospheral fungal strains collected from plants grown in
a petroleum-polluted soil using different concentrations of pollutant.
Material and Methods: In this research rhizospheral fungal strains were collected from the plants
grown in the Tehran refinery area and cultured on the PDA media containing different concentrations
(0-15%) of crude oil. Efficiency of removal for each isolated fungi was determined after one month.
Results: Results showed that, all fungi were able to remove petroleum at the concentrations of 1, 2, 4
and 6% (P≤0.01). In addition all the fungi except Diplosporium sp. and Penicillium sp., were able to
decrease crude oil at the concentrations of 8, 10 and 15% (P≤0.05).
Conclusion: It was concluded that the studied fungi were able to remove the crude oil from the
growth media. Since Aspergillus sp. was relatively more effective therefore this fungus has the highest
bioremediation potency of petroleum polluted environments.
Keywords: Aspergillus sp., Petroleum, Petroleum pollution, Rhizospheral fungi

225

Journal of Cell & Tissue, Summer 2014, 5(2)

