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در زيست پااليي آلودگي  Aspergillus sp .Acromonium sp .ارزيابي توانايي قارچ هاي 
 هاي نفتي در شرايط آزمايشگاهي

  فريبا محسن زاده،2عبدالكريم چهرگاني،  2 مهرانگيز اكبري،  1
  .سينا همدانگروه زيست شناسي دانشگاه بوعلي 2 .گروه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد 1

 
  چكيده

هاي ناشي از آن در بسياري از كشورها مشكالت فراواني را به شود اما آلودگياگر چه نفت يكي از منابع اصلي تأمين انرژي در جهان محسوب مي
در يك مطالعه ميداني در . اليش به عنوان يك تكنولوژي سبز، اقتصادي و با كارايي باال مورد توجه قرار گرفته استهمراه دارد، امروزه زيست پا

. از خاكهاي آلوده به نفت جداسازي شد  sp Acromonium sp.,Aspergillus.منطقه آلوده به نفت پااليشگاه اراك تعدادي قارچ از جمله 
% 2( هاي با غلظت PDAهاي قارچ را در محيط. هدف اين پژوهش ارزيابي عملكرد اين قارچ در حذف آلودگي نفتي در شرايط آزمايشگاهي است

هاي ذكر شده نفت غلظت نسبت به  .sp Aspergillus Acromonium sp.نفت كشت داده، نتايج حاصله نشان داد كه  قارچ هاي %)  10تا 
هاي حاوي نفت ها در محيطباشد به منظور آزمون زيست پااليش، پس از رشد قارچنفت نيز مي% 10باشد و حتي قادر به رشد در غلظت مقاوم مي

يسه گرديد و نتايج نشان داد  در پايان دوره رشد،به وسيله دستگاه سوكسوله ميزان نفت باقي مانده در محيط كشت  استخراج و با مقدار اوليه آن مقا
در محيط كشت  .Aspergillus spباشد و بيشترين ميزان كاهش  و حذف نفت براي قارچاين قارچ ها قادر به كاهش نفت در محيط كشت مي

راي زيست رسد كه استفاده ازآن ها باز اين رو به نظر مي. نفت مشاهده گرديد%2در محيط كشت  .Acromonium spنفت و براي قارچ% 10
نقش مهمي در   sp.,Acromonium sp Aspergillus نتايج حاصله داللت دارد كه قارچ هاي. باشدهاي نفتي بسيار مناسب ميپااليش آلودگي

به نفت شود از آن ها در زيست پااليش محيطهاي آلوده بنابر اين پيشنهاد مي. باشدزيست پااليش آلودگي نفتي دارد و قادر به تجزيه نفت خام مي
  . استفاده گردد

  .sp Aspergillus ،.Acromonium spآلودگي نفتي، زيست پااليش، :واژگان كليدي
 

  مقدمه
خاك پاالينده طبيعي مي باشد كه عالوه بر تامين مواد غذايي، . خاك اساس هستي است از اين رو حفاظت آن يك وظيفه محسوب مي شود

ت كه مواد نفتي و مشتقات آن در اثر حمل و نقل و يا ذخيره سازي موجب آلودگي خاك مي ويژگي تصفيه كنندگي نيز دارد اما مدت هاس
در دنيا . اين در حالي است كه هر چقدر مواد نفتي به عمق بيشتري از خاك نفوذ كند رفع آلودگي آن مشكل تر و پر هزينه ترخواهد شد. شود

. اين آمار حقيقتي است كه با كمي دقت ابعاد فاجعه آميز آن مشخص مي شود. ساالنه حدود شش ميليون تن نفت وارد محيط زيست مي شود
روش هاي مختلفي براي پاك سازي مناطق آلوده به نفت ارائه شده كه شامل روش هاي فيزيكي مانند سوزاندن ، افزايش تهويه، جذب دمايي، 

در مقابل، زيست پااليي خاك هاي آلوده . و احيا  مي باشدروش هاي شيميايي شامل رسوب دادن ، استخراج از طريق حالل ها ، اكسايش  
يك )  Cunningham et al., 1996( يعني كاربرد گياهان سبز و ميكرو ارگانيسم در اصالح خاك و حذف آالينده هاي زيست محيطي 

اين رويكرد به داليل ارزاني،  سادگي، عدم تاثير سوء بر خواص فيزيكي،  . روش كم هزينه و بدون آسيب به بيولوژي خاك و اكوسيستم است
قارچ ها مي . شيميايي و بيولوژيكي خاك، افزايش پوشش گياهي و پيامد هاي مثبت آن در سال هاي اخير روز به روز رو به افزايش مي باشد 

ها  نند با تجزيه مواد نفتي موجب كاهش آلودگي نفتي شوند آنها مي توانند مواد مضر خاك را تثبيت، تغيير و يا از بين ببرند و در نتيجه آنتوا
در طي زيست پااليش مناطق آلوده با نفت،   را از دسترس ساير موجودات خارج نموده و سبب كاهش مخاطرات زيست محيطي شود 

انند توسط آنزيم ها در داخل قارچ يا خاك متابوليزه شوند  گياه باعث افزايش اكسيژن خاك مي شود اكسيژن يك عامل تركيبات مضر مي تو



 ، دانشكده كشاورزي)خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

 1389ماهبهمن27-28

شاورزی  و        ی    ایده     ی    ش   م ن  ھما پ
 

 

تعيين كننده در رشد و فعاليت ميكروارگانيسم هاي هوازي خاك و همچنين عامل تعيين كننده در اولين مرحله از تجزيه تعداد زيادي از 
بيشتر مطالعات زيست پااليش آلودگي هاي نفتي در مناطق حاره  و مناطق بياباني كويت  . ت آروماتيك استتركيبات شيميايي از جمله تركيبا

Hashem, 2007) ( صورت گرفته است .  
كه از جمله قارچ هاي جداسازي شده از منطقه آلوده به نفت پااليشگاه  ,.Aspergillus sp . Acromonium spدر اين پژوهش قارچ هاي

ه مشكالت زيست محيطي عمده اي را به همراه داشته، انتخاب شده است، كه شايد بتوان از آن در شرايط محيطي براي حذف اراك است ك
  . آلودگي نفتي بهره برد

  
  مواد و روش ها

جداسازي شده از منطقه آلوده به نفت را در پتري ديش هاي محتوي محيط كشت .Aspergillus sp. Acromonium spقارچ هاي
PDA  ابتدا محيط كشت. داراي درصد هاي مختلف نفت خام كشت داده شدPDA   10،%8،%6،%4،%2(حاوي نفت خام با غلظت هاي (%

به طور جداگانه به اندازه .Aspergillusi  sp.  Acromonium spنفت خام را تهيه كرده و سپس با كمك قالب استريل از قارچ هاي
تكرار بوده پس از پر شدن پتري ها توسط كلني قارچ،  4هر گروه تيماري شامل . اده شدمساوي درون هريك از محيط هاي فوق كشت د

 Merkelبراي اين منظور از دستگاه سوكسوله و روش  شرح داده شده توسط. ميزان كل نفت باقيمانده در محيط كشت اندازه گيري شد

صد حذف نفت توسط قارچ ها در محيط كشت هاي داراي غلظت هاي سپس مقدار نفت با مقدار اوليه آن مقايسه و در. استفاده شد  (2004)
  . مختلف با يكديگر مقايسه گرديد

  
  نتايج اندازه گيري ميزان حذف نفت

نشان داده  1،2درصد حذف نفت توسط قارچ در نمودار . پس از تكميل رشد قارچ، ميزان نفت باقي مانده با غلظت اوليه آن مقايسه گرديد
با افزايش غلظت نفت ميزان حذف نفت  توسط كلني  .Aspergillus spحاصل نشان دهنده آن است كه در مورد قارچ نتايج .شده است 

نفت به %2و كمترين ميزان حذف درتيمار %63به مقدار% 10هاي قارچي رشد كرده در پليت ها افزايش يافته بيشترين ميزان حذف درتيمار 
در مورد قارچ .معني دار مي باشد) P<0.01(ميزان حذف نفت در سطح احتمالي بررسي هاي آماري كه .مشاهده شد%20مقدار

Acromonium sp.  با افزايش غلظت نفت ميزان حذف نفت  توسط كلني هاي قارچي رشد كرده در پليت ها كاهش يافته بيشترين ميزان
مشاهده %27نفت به مقدار%10و كمترين ميزان حذف درتيمار %68به مقدار% 2حذف درتيمار 

  .معني دار مي باشد) P<0.01(بررسي هاي آماري كه ميزان حذف نفت در سطح احتمالي .شد
هاي مختلف  در غلظت PDAاز محيط كشت  .Aspergillus sp ميزان حذف نفت توسط قارچ : 1نمودار

  نفت خام 
نتايج نشان داد با افزايش ميزان نفت محيط كشت ميزان حذف نفت توسط قارچ افزايش مي يابد 

اختالف بين گروه ها درسطح . است) نمونه(تكرار  3انحراف معيار  ±هر داده معرف ميانگين 
حروف مربوط به ستون (طبق آزمون مقايسه اي دانكن). P<0.01(معني دار است% 1احتمالي 
در صورت نامشابه بودن هر تيمار با تيمار ديگر اختالف آن ها معني دار در صورت ) هر تيمار

  .مشابه بودن اختالف معني دار نيست
هاي مختلف  در غلظت PDAاز محيط كشت    .Acromonium spميزان حذف نفت توسط قارچ : 2موارن

 نفت خام 
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. است)نمونه(تكرار3انحراف معيار   ±نتايج نشان داد با افزايش ميزان نفت حذف نفت توسط قارچ كاهش مي يابد هر داده معرف ميانگين 
در )حروف مربوط به ستون هر تيمار(طبق آزمون مقايسه اي دانكن). P<0.01(ر استمعني دا% 1اختالف بين گروه ها در سطح احتمالي 

  .صورت نامشابه بودن حروف هر تيمار با تيمار ديگر اختالف آن ها معني دار در صورت مشابه بودن اختالف معني دار نيست
  

  بحث 
به آلودگي نفتي هستندكه قادر به رشد در محيط كشت مقاوم .Aspergillus sp. Acromonium spنتايج حاكي از آن است كه قارچ هاي

نفت نيز رشد نموده كه با معدود گزارش هاي قبلي همسو % 10هاي داراي غلظت هاي مختلف نفت بوده و حتي در محيط داراي غلظت 
ذف نفت بوده ودر مورد نتايج اندازه گيري ميزان حذف نفت نشان داد كه قارچ هاي مورد مطالعه قادر به ح). 1388محسن زاده،(است 
بيشترين ميزان  .Acromonium spنفت ديده شدو در مورد قارچ % 10بيشترين ميزان مصرف نفت در غلظت  .Aspergillus spقارچ

مورد مطالعه براي زيست پااليش خاك  Aspergillus spتوان از قارچنفت ديده شد، مفهوم آن اين است كه مي%2مصرف نفت در غلظت
اگر چه نتايج مشابهي در مورد عملكرد برخي . در مناطق با آلودگي پايين استفاده نمود Acromonium sp.گي نفتي باالو از قارچ هاي با آلود

، اما گزارش حاضر اولين گزارش در مورد توان حذف نفت توسط ) Hashem, 2007(ديگر از قارچ ها در حذف نفت در دسترس است
نتايج مشابهي در يك . در محيط هاي با آلودگي نفتي در شرايط آزمايشگاهي است  .Aspergillus sp. Acromonium spقارچ هاي

پااليشگاه در الگوس گزارش شده، همچنين در مورد مناطق حاره اي ونزوئال نيز نتايجي مويد نتايج  ما وجود دارد كه نشان دهنده دخالت و 
 Cunningham et. (نفتي و حذف تركيبات نفتي از خاك آلوده مي باشد  تاثير گياهان و ميكروفلوراي رايزوسفري در كاهش آلودگي

al.,1996         .( 

  . بر اساس مطالعات مرجع شناختي ما، گزارش حاضر اولين گزارش در اين مورد است و هيچ گزارش قبلي در اين مورد در دسترس نيست
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Evaluation of ability of Aspergillus sp. in bioremediation of petroleum pollution in In 
vitro condition. 

 
Mehrangiz Akbari1, Abdolkarim Chehregani, Fariba Mohsenzadeh 

1Department of Biology, Islamic Azad University, Broujerd Section. 2Department of Biology, Bu-
Ali Sina University 

Although crude oil is the major energy resource in the world but petroleum pollution is a common 
disaster in many countries. Bioremediation is a green and high effective technology that was interested in 
recent years. In a field study that was conducted in a petroleum contaminated site of Arak refinery, some 
petroleum-resistant fungal strains including Aspergillus sp Acromonium sp.were collected. The aim of 
this research was to evaluate the ability of the fungus in the removing of petroleum pollution in 
experimental conditions. Culturing of the fungus in oil-contaminated media, in different concentration, 
showed that both fungi were resistant to petroleum pollution (2% - 10% v/v). For bioremediation tests the 
remained oil in the petri dishes after the growth of colony were extracted and compared with the primary 
amounts of oil and results showed that the fungus is effective in removing of crude oil and the highest 
removal efficiency for Aspergillus  was in 10% petroleum pollution and for Acromonium was in 
2%petroleum pollution. Results indicated that Aspergillus and Acromonium  have significant role in 
bioremediation of petroleum pollution. So,they are suggested to use for bioremediation of petroleum 
polluted environments.      
Keywords: Petroleum pollution, , Bioremediation, Aspergillus sp.Acromonium sp. 

 
  


