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 چکیذٌ

اهشٍصُ سضذ فعبلیتْبی صٌعتی ٍ عذم سعبیت هسبیل صیست هحیغی سجت ضذُ است کِ همذاس صیبدی اص 

, یکی اص پیبهذّبی تخلیِ فبضالثْب ٍ ضبیعبت صٌعتی دس خبن ٍ هٌبثع آة.آالیٌذُ ّب ٍاسد هحیظ صیست ضًَذ

تَاى ثِ تشکیجبت ٍ تجوع تشکیجبت ضیویبیی سوی دس خبن ٍ آة صیشصهیٌی است کِ اص ایي آالیٌذُ ّب هی 

ّویٌغَس دس هٌبعمی کِ داسای چبّْبی ًفت ٍ سیستوْبی لَلِ کطی ضذُ .ّیذسٍکشثي ّبی ًفتی اضبسُ کشد

خشٍج یکجبسُ ًفت اص چبُ ٍ یب چکِ کشدى لَلِ –ًفتی ّستٌذ هوکي است ٌّگبم استخشاج ًفت ٍ یب اًتمبل آى 

آلَدگی ,هحذٍد ثَدى هٌبثع خبن ٍ آة صیشصهیٌی ثِ تَجِ ثِ . آلَدُ گشدد  "خبن یب آة ثِ عَس سَْا -ّب

فشایٌذّبی ثیَلَطیکی حزف آالیٌذُ ّب ثِ علت . آًْب یکی اص هْوتشیي هعضالت صیست هحیغی کطَس است

ثی ضشس ٍ سبصگبس , تَاًبیی حزف کبهل آالیٌذُ ّبی آلی ٍ سوی ٍ تجذیل آًْب ثِ تشکیجبت هعذًی غیش سوی

ثٌبثشایي . ثسیبس هَسد تَجِ ّستٌذ,شثي ٍ آة ٍ ّوچٌیي ّضیٌِ ّبی کوتشثب هحیظ صیست هبًٌذ دی اکسیذ ک

هیتَاى ثشای کبّص آلَدگی آالیٌذُ ّب ثِ سٍضْبی ثیَلَطیکی ٍ استفبدُ ٍ تمَیت هیکشٍاسگبًیضهْبی خبن سٍ 

 .آٍسد کِ ّن همشٍى ثِ صشفِ تش است ٍ ّن هطکالت جبًجی کوتشی داسد

 :ريکربه ي فعالیت باکتری َای اوگلیپاالیش زیستی خاکُای آلًدٌ بٍ َیذ

ثبکتشی ّبی اًگلی ثِ عٌَاى ثبکتشی ّبی غیش ثیوبسی صایی تعشیف هی ضًَذ کِ دس ثبفت داخلی گیبّبى 

دس ثیطتش گًَِ ّبی گیبّی ٍجَد داضتِ ٍ فعبلیتْبی سضذ گیبّی ٍ هجبسصُ ثب ثیوبسی ّب سا ,سبلن یبفت ضذُ 

 (.۶)اًجبم هی دٌّذ

کِ اصالح Burkholderia cepacia ًطبى دادًذ کِ ثبکتشی اًگلی سدُ ( ۲٠٠۴)ثبسان ٍ ّوکبساى 

ي اص عشیك کبّص پیَستِ دس تجخیش ٍ تعشق ئثِ تَلَ yellow lupineطًتیکی ضذُ لبدس ثِ افضایص تحول 

 (.۱)ي هی ثبضذئتَلَ

 

 

 :پاالیش زیستی خاکُای آلًدٌ بٍ َیذريکربه ي باکتری َای ًَازی ي غیر ًَازی

تخشیت . هی ثبضذ تخشیت صیستی تَسظ هیکشٍاسگبًیضهْبی َّاصی یب غیشَّاصی ثحث ثشاًگیض اًجبم

صیستی َّاصی ًیبصهٌذ جشیبى سشیع آة ثِ دسٍى هخبصًی ّستٌذ کِ اکسیظى هَسد ًیبص هیکشٍاسگبًیضهْب سا 

ثیطتش اص آى ًیبص ثِ اکسیظى دس  هیکشٍاسگبًیضهْبیی کِ تخشیت صیستی ثی َّاصی هی کٌٌذ .تْیِ هی کٌٌذ

تخشیت هَاد ,ثی َّاصی ّستٌذ "است کِ اص ایي عشیك تأهیي ضَد ٍ چَى هیکشٍاسگبًیضهْبی هخبصى آة غبلجب
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تَافك کلی ثش ایي است کِ هیکشٍاسگبًیضهْب دس عی تخشیت صیستی همذاس (. ۴)ًفتی ثِ آساهی صَست هی گیشد

 .هطخصی ّیذسٍکشثي سا ثِ صَست گبم ثِ گبم تجضیِ هی کٌٌذ

چشخِ صًذگی ثبکتشی ّبی َّاصی ٍ ثی َّاصی ثب ّن هی ثبضذ ٍلی ثب یکذیگش تغبثك ًذاسًذ ثِ صَستیکِ 

 .ّشکذام دس صهبى طئَلَطیکی هتفبٍتی فعبل هی ثبضٌذ

 :تخریب زیستی َیذريکربه در فعاالن مًجًد در سطح ي سلًل باکتری ي مخمر

تَضیح  ۱۱٥۵اٍلیي ثبس تَسظ هیَضی دس سبل  تَاًبیی هیکشٍاسگبًیضهْب دس تخشیت ّیذسٍکشثي ّب ثشای

ّوچٌیي هخوش ,ثبکتشی ّب ثْتشیي هیکشٍاسگبًیضهْبی هَسد استفبدُ دس تخشیت صیستی ّستٌذ(. ۵)دادُ ضذ

اضبفِ کشدى تشکیجبت فعبل (. ۲)جذا ضذُ اص هکبًْبی آلَدُ تَاًبیی استفبدُ اص تشکیجبت آلی سا ًطبى دادُ است

لبثلیت ًفَر غطبی سلَل هیکشٍاسگبًیضهْب ٍ دس ًتیجِ استجبط دٍ عشفِ ثیي , ي ّبحاللیت ّیذسٍکشث,دس سغح 

 .ّیذسٍکشثي ٍ هیکشٍاسگبًیضم ّب سا افضایص هی دّذ

 پاالیش زیستی خاک َای آلًدٌ بٍ َیذريکربه ي افسایش کرم َای خاکی ي کًد َای آلی

خَد هی تَاًٌذ ثشای ثبال ثشدى  ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی, کشهْبی خبکی ثِ دلیل فعبلیت ّبی فیضیکی 

, تمسین کشثي, ثسیبسی اص اعوبل آًْب هثل دفع هخبط ّبی پشٍتئیٌی.تخشیت آالیٌذُ ّبی صیستی ثِ کبس سًٍذ

کشم ّبی خبکی (. ۳)سسَة هَاد دفعی ٍ فعبلیت ّبی گَاسضی، ثشاًگیضًذُ هیکشٍاسگبًیضم ّبی خبن ّستٌذ

ضًَذ ٍ دس ًتیجِ هَلعیت عٌبصش غزایی ٍ حبصلخیضی کِ دٍ ثبعث َّاداس ضذى ٍ آضفتگی صیستی خبن هی 

آًْب ّوچٌیي ضشایظ خبن سا ثْجَد ثخطیذُ ٍ ثشای ثبال . هتغیش هحذٍد کٌٌذُ پبالیص ّستٌذ سا ثْتش هی کٌذ

 .تعذاد ٍ فعبلیت هیکشٍة ّب سا افضایص هی دٌّذ, یشدى فعبلیت هتبثَلیکی ٍ افضایص تخشیت آالیٌذُ ّب

ٍ سعَثت خبن سا تعذیل هی pH , تعذاد هیکشٍة ّب ٍ هَادغزایی سا افضایص هی دّذ افضٍدى کَد ًیض

 .کٌذ ٍ اص ایي عشیك ثش تخشیت صیستی آالیٌذُ ّبی ًفتی اثش هی گزاسد

 :وتیجٍ

سٍش اصالح اجشا ضذًی ٍ هغوئي ثشای خبن ّبی آلَدُ ثِ , اص ّن پبضی ثبکتشی ّبی ثَهی خبن 

ثب افضایص فعبلیت ثبکتشی ّبی ,هکبى اصالح هَفك ایي خبن ّبی آلَدُ ا.ّیذسٍکشثي ّبی ًفتی هی ثبضذ

ثَهی اص عشیك ثشعشف کشدى هحذٍدیت ّبی هحیغی سضذ ٍ فعبلیت تٌضیل دٌّذُ ّبی ّیذسٍکشثٌی ٍجَد 

 -اًگلی ٍ سیضٍسفشی-ثٌبثشایي ثبیذ ثِ فکش افضایص تعذاد ٍ فعبلیت هیکشٍاسگبًیضم ّبی ثَهی خبن.داسد

 .کبسگیشی ّوضهبى ثشخی هیکشٍاسگبًیضم ّب هثل هخوش ٍ ثبکتشی هیتَاًذ اثش ثیطتشی داضتِ ثبضذالجتِ ثِ .ثَد

کَد آلی ٍ یب هَاد فعبل دس سغح , ثِ هٌظَس سسیذى ثِ ایي ّذف هی تَاى اص افضٍدى کشم ّبی خبکی 

خبظ خَد افشایص افضٍدى ایي هَاد توبع هیکشٍاسگبًیضم ّب ثب هَاد آالیٌذُ سا ثِ سٍش ّبی .استفبدُ ًوَد

دس ایي هَسد ّن استفبدُ ّن صهبى اص کشم خبکی ٍ کَد آلی هی .دادُ ٍ اهکبى پبالیص ثْتش سا فشاّن هی کٌٌذ

 .تَاًٌذ اثش افضایٌذُ ثش تأثیش یکذیگش داضتِ ثبضٌذ

ثٌبثشایي پبالیص هؤثش خبن آلَدُ ًیبصهٌذ اًتخبة دلیك هیکشٍاسگبًیضم ّبی هٌبست ٍ اضبفِ کشدى هَاد 

 .ؤثش ثش آى ّب دس غلظت ّب ٍ همبدیش کبفی هی ثبضذه
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