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چکیده
آلودگی خاک با نفت خام و مشتقات آن از جمله خطرناکترین انواع آلودگیهای زیست محیطی محسوب میشود.
گیاهپاالیی یکی از انواع روشهای زیستپاالیی است .در تحقیق حاضر از خاک آلوده به نفت برداشت شده از پاالیشگاه
تبریز ،مطالعهای بر روی روشهای گیاهپاالیی نفت صورت گرفت .بدین منظور بعد از جداسازی باکتریهای تجزیهکننده
هیدروکربنهای نفتی از خاک آلوده ،انواع تیمارهای گیاهپاالیی مورد آزمایش قرار گرفت .تیمارها شامل استفاده از دو گیاه

اگروپایرون و تالفسکیو به تنهایی (بدون تلقیح میکروبی) ،تلقیح شده با کنسرسیوم پنج گونه باکتریایی ،
Shewanella ، Arthrobacter sp. COD 2-3 ،Psedochrobactrum sp. COD 1-4 ،Stenotrophomonas sp. COD 1-1

sp. COD 2-1و  Stenotrophomonas sp. COD 5-6یا قارچ شبه میکوریز ( Piriformospora indicaبه صورت مجزا) و
تلقیح شده با تیمار تلفیقی (تلقیح توام با باکتریها ،قارچ ،استفاده از کود دامی و سورفاکتانت توئین) و تیمار تلفیقی بدون
کشت گیاه بود .پس از پایان آزمایش ،شاخص مقدار کل هیدروکربنهای نفتی ( ،)TPHشاخصهای آنزیمی پایش سالمت
خاک (دهیدروژناز ،اورهآز و کاتاالز) و بیولوژیکی (تنفس پایه و برانگیخته میکروبی خاک) و شاخصهای رشد گیاه (وزن
خشک ساقه ،ریشه و تعداد طوقه) سنجش شدند .با توجه به نتایج رشد گیاهی و تطبیق آن با میزان تجزیه هیدروکربنهای
نفتی ،مشاهده شد که گیاه تال فسکیو تلقیح شده با قارچ شبه میکوریز به میزان  %86توانایی تجزیه ترکیبات نفتی را داشت
وتالفسکیوی بدون تلقیح قارچی توانسته بود  %33از هیدروکربنهای نفتی را تجزیه کند .گیاه اگروپایرون تلقیح شده با
کنسرسیوم باکتریایی پنج گانه توانایی تجزیه  %88از ترکیبات نفتی را داشت و اگروپایرون بدون تلقیح باکتری توانسته
بود  %53از هیدروکربنهای نفتی را تجزیه کند .فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و اورهآز در هفته نخست آزمایش باال بوده
و پس از گذشت  3ماه بطور معنی داری کاهش یافت و برعکس فعالیت کاتاالز در هفته نخست کمتر بوده و در انتهای
آزمایش افزایش یافت.
واژههای کلیدی :آلودگی نفتی

خاک ،اگروپایرون ،تالفسکیو ،گیاهپاالییTPH ،
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Abstract
Soil contaminations with crude oil and its derivatives are among the most dangerous types of environmental
pollution. One of the many types of bioremediation is a phytoremediation. In the present research, first,
contaminated soil was collected from Tabriz refinery and then study was conducted on phytoremediation
methods of petroleum hydrocarbons. For this purpose, after isolation of hydrocarbon degrading bacteria from
contaminated soil, various phytoremidiation treatments were tested. The treatments included the use of two
types of plants; Agropyron and Tall fescue in the both cases of with and without inoculation of five bacterial
consortium, Stenotrophomonas sp. COD 1-1, Psedochrobactrum sp. COD 1-4, Arthrobacter sp. COD 2-3, Shewanella
sp. COD 2-1 and Stenotrophomonas sp. COD 5-6 and mycorrhizal-like fungus (Piriformospora indica), and

combined treatment (including inoculation with bacterial consortium and fungi adding cow manure and Tween
80 as a surfactant), moreover, one combined treatment without culture of plant was added to the test. After the
end of the experiment, which prolonged four months, the indicators of total petroleum hydrocarbon (TPH),
soil enzymes health indices (dehydrogenase, urease and catalase), soil biological indices (basal respiration and
substrate-induced respiration) and plant growth indices (shoot and root dry weight and crown number) were
measured. Regarding the results of plant growth and its matching to the rate of degradation of oil hydrocarbons,
it was observed that Tall fescue plant, inoculated with mycorrhizal-like fungus, had the ability to decompose
oil compounds by 68%, and non-inoculated Tallfescue was able to degrade the 43% of petroleum
hydrocarbons. Agropyron inoculated with bacterial consortium had 66% ability of TPH degradation and
Agropyron without inoculum was able to degrade the 53% of petroleum hydrocarbons. The activity of
dehydrogenase and urease enzymes was high in the first week of the experiment and decreased significantly
after 4 months, and in contrast to catalase activity was lower in the first week and increased at the end of the
experiment.
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است که در آن از گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش

مقدمه
یکی از مهمترین آالیندههای آلی محیطی ،هیدروکربن-

غلظت آالیندههای آلی و معدنی و ترکیبات خطرناک از

های نفتی هستند که اغلب از طریق صنایع نفت و گاز وارد

محیط زیست استفاده میشود (دانکر و همکاران .(0211

TPH1

در این روش ،گیاه با استفاده از مکانیسمهای پاکسازی

آروماتیک،

متنوعی در ناحیه ریشه گیاه نظیر تثبیت گیاهی،0

هتروسیکلیک و آسفالتنها است ،که بخشهای آلیفاتیک

استخراج گیاهی ،3تبخیرگیاهی ،3تجزیه ریزوسفری،5

و آروماتیک ترکیبات فرار و نیمهفرار هستند در حالیکه

ریزوفیلتراسیون ،8تجزیه گیاهی 9و تحریک

گیاهی6

دو بخش دیگر تر کیبات هیدروفوبیک ،مقاوم و سرطانزا

آالیندهها را از آب و خاک حذف میکند .مسی و همکاران

هستند (مقاراج و همکاران  .)0211این ترکیبات اثرات

( )0210فرآیند تحریک گیاهی را روش مؤثری در پاالیش

سوئی بر محصوالت کشاورزی ،آبهای سطحی ،آبهای

بسیاری از آالیندههای آلی نظیر هیدروکربنهای نفتی،

زیرزمینی ،کیفیت خاک اراضی دارند .بنابراین ورود آنها

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ( ،)PAH7آفت-

به زنجیره غذایی از طریق آب ،هوا و خاک آلوده به شدت

کشها ،حاللهای کلردار و پلیکلرینیت

بیفنیلها )(PCB

سالمت انسان را تهدید میکنند و باید ضایعات حاصله از

معرفی کردهاند .زو و همکاران ( )0213به فرایند تجزیه

فعالیتهای مربوط به صنعت نفت ،قبل از دفع به محیط

ریزوسفری اشاره نمودند که ریزوسفر دارای جمعیت

مورد تصفیه قرار گیرند .در سه دهۀ اخیر روشهای

میکروبی بیشتر و فعالتری نسبت به خاک بدون ریشه

فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی نظیر تصفیه

است .همه گیاهان قادرند از طریق رهاسازی عناصر

حرارتی ،تثبیت و جامدسازی و زیستپاالیی یا زیست

غذایی و ترشحات خود در خاک و برخی گیاهان نیز از

سالمسازی ،جهت رفع آلودگی از خاک معرفی و مورد

طریق انتقال اکسیژن به ناحیه ریشه خود موجب تحریک

استفاده قرار گرفتهاند (تندی و همکاران 0227؛ دال فونته

و افزایش فعالیت جمعیت میکروبی تخریبکننده آالینده-

و همکاران .)0211

های نفتی شوند .قابلیت گیاهپاالیی با توجه به میزان

محیط زیست میشوند .این دسته از ترکیبات
ترکیبی

از

هیدروکربنهای

آلیفاتیک،

توجه به حفظ بهداشت و سالمت جامعه و نیز توجه

جوانهزنی بذر ،بقای گیاه و رشد و عملکرد ساقه متفاوت

به سالمت خاکها در تولید بهینه محصوالت کشاورزی،

است ،گیاهان پاسخهای متفاوتی به آلودگی  PAHبسته

لزوم پاکسازی محیط زیست از آالیندههایی مثل پلی

به تحمل خود نشان میدهند؛ برخی از گیاهان متحمل در

هیدروکربنهای نفتی را آشکار میسازد و در این میان

برابر PAHها هستند و برخی دیگر در حذف و تجزیه

توجه به روشهای دوستدار محیط زیست در کانون

PAHها موثرند .گیاهان با توجه به تفاوت در ریشه و

توجه تحقیقات میباشد (یو و همکاران 0211؛ سامانتا و

ترشحات آن (با منبع کربن متفاوت و ترشح آنزیمهای

همکاران  .)0220از این رو بیشتر کشورهای پیشرفته به

متفاوت) ویژگیهای متفاوتی بر تخریب  PAHو سمزدایی

سمت تکنولوژیهایی چون گیاهپاالیی و زیستپاالیی

آن در خاک نشان میدهند .همچنین گیاهان با توجه به

روی آوردهاند .گیاهپاالیی فنآوری جدید و نوظهوری

غلظت چربی سطح ریشهای ویژگیهای متفاوتی برای

1
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جذب و تثبیت PAHها در سطح ریشه خود دارند .در

موثر در تجزیه آالیندههای نفتی در خاک مشاهده کردند

انتخاب گیاهان برای گیاهپاالیی ،گیاهان مقاوم به آلودگی

که با تلقیح این کنسوورسوویوم باکتریایی به خاک پس از

با حداکثر جوانهزنی ،رشد و توسعه و سطح ویژه باالی

 113روز آنها توانسوووتند از  18نوع ترکیب نفتی موجود

ریشه بسیار مهم میباشد.

در خواک  13نوع از آنرا بطور کوامل و  0نوع آنرا بطور
1

نسوووبی از خوواک برطرف کننوود .همچنین اسوووتفوواده از

میباشند که مقاومت باالیی به شرایط تنشی دارند.

میکروارگانیسوومهای محرک رشوود گیاه نظیر PGPRها و

گندمیان علفی در اکوسیستمهای سرد ،در شرایط

قوارچهوای مفید همانند  Piriformospora indicaکه باعث

خشکی ،و حتی به حضور نمک و آتش سوزی مقاوم بوده

تحریک رشوود گیاه میشووود میتواند در گیاهپاالئی موثر

و با سیستمهای ریشهای گسترده خود دارای مقاومت

باشد؛ بصورتیکه زمانی و همکاران ( )0218اثر قارچ

باالیی برای زنده ماندن و رشد چندین ساله هستند .این

 indicaرا بر رشوود ترت و تجزیه ترکیبات نفتی در خاک

گیاهان با ریشههای فیبری چند ساله و ریزومهای عمیق

آلوده بووه نفووت در دو تیمووار آلودگی سوووطحی و عمیق

خود ایدهآل برای رشد در مناطق خشک و خاکهای

بررسووی کردند و نتایج این آزمایش نشووان داد که تلقیح

مشکلدار هستند .به دلیل همین قابلیتها از گیاهان فوق

قوارچ موجوب افزایش تجزیه ترکیبات نفتی در خاک ،به

در گیاهپاالئی مواد نفتی و فلزات سنگین به وفور استفاده

ویژه در تیمارهای با آلودگیهای عمیق و گسووترده شده

و اشاره شده است (لیوو و همکاران 0215؛ گااو و

و نهووایتواً منجر بووه انبوواشوووتگی هیودروکربنهووای نفتی

همکاران 0213؛ هاریتاش و همکاران .)0227

(PAHها) در بافتهای ریشووه و بخش هوایی گیاه شووده

اگروپایرون و تالفسکیو از گونههای گندمیان علفی

حضوووور میکروارگانیسووومهای موجود در خاک که

P.

است.

قوادرنوود از ترکیبووات نفتی بوه عنوان منبع کربن و انرژی

پژوهشگران عنوان داشتند که اضافه کردن مواد آلی،

اسوووتفوواده کننوود و آنهووا را بووه موادی از قبی ول آب و

مصرف

توسط

دیاکسیدکربن تبدیل نمایند ،چشمانداز روشنی در زمینه

میکروارگانیسمها افزایش میدهد .مواد آلی مثل خاک اره،

زیسوتپاالئی ترکیبات نفتی بوجود آورده است .بنابراین

کودهای حیوانی ،کمپوست سبب بهبود ساختمان خاک

زیستپاالیی و استفاده از افزایش فعالیتهای بیولوژیکی

شده و در نهایت در تامین رطوبت ،اکسیژن و مواد مغذی

محیط عالوه بر گیاهپاالیی روشی مفید و اقتصادی برای

میکروارگانیسمها نقش مهمی دارد (تاپا و همکاران

پوواالیش این آلودگیهوواسووووت (یو و همکوواران .)0211

 .)0210اثر کوددهی حیوانی و استفاده از کمپوست و

دسوووترسوووی بوه این گونههای میکروبی کارآمد و تلقیح

هوادهی فعال نیز در افزایش تحریک زیستی

زیسووتی روشووی اسووت که باعث تشوودید حذف مواد نفتی از

میکروارگانیسمهای نفتخوار خاک به اثبات رسیده است

محیطهوای آلوده میشوووود .ازمیکروارگانیسووومهایی که

(چن و همکاران  .)0215محققان در استفاده از کمپوست

توانایی تجزیه باالیی دارند بصوووورت کنسووورسووویوم

برای زیستپاالیی خاک معموالً کمپوست حاصل از لجن

باکتریایی با افزودن مواد غذایی و ایجاد شوورایط بهینه

فاضالب و یا زباله شهری و یا ضایعات کشاورزی و

برای رشوود آنها اقدام میشووود (وو و همکاران .)0213

صنعتی را به صورت ترکیب با مایه تلقیح باکتریایی و یا

آفرت و همکووارانش ( )0213در مطووالعوووووووهای پس از

با افزودن سورفاکتانت به آن بکار میبرند (پدرا و

جوداسوووازی بواکتریهوای تجزیوهکننوده نفتی از خاک و

همکاران  .)0229لینگلی و هونگچن ( )0227بیان داشتند

فاضوووالب و اسوووتفاده از مخلوطی از  13گونه باکتریایی

که عالوه بر کودهای حیوانی سورفاکتانتهای شیمیایی

Wheatgrasses

1

آالیندههای

هیدروکربنی

را
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یا زیستی نیز میتوانند منجر به افزایش ظرفیت حاللیت

گیواهپاالیی ،نمونهبرداری شووود .جهت رقیقسوووازی این

هیدروکربنهای نفتی و دسترسی زیستی آنها برای

لجنهووای آلوده نفتی مقووداری نیز خوواک غیر آلوده از

میکروبها شوند.

پاالیشوگاه برداشوته شود .سپس لجنهای آلوده مرطوب

در این پژوهش سعی بر آن شد که برای کاهش

پهن شووده ،خشووک شووده و پس از کوبیدن ،از الک 3/9

هیدروکربنهای نفتی در خاکهای آلوده واحد بازیافت

میلیمتری عبور داده شودند که مانند شن ریزههای نفتی

پاالیشگاه تبریز با انجام انواع مختلف روشهای گیاه-

بودند و با خاک غیرآلوده و الک شده پاالیشگاه با نسبت

پاالیی و مقایسه آنها ،بهترین و کاراترین روش بطور

 8به  3وزنی ( 8به  3به ترتیب نسبت لجن آلوده نفتی به

کاربردی برای رفع آلودگی این خاکها معرفی گردد.

خاک غیرآلوده) برای انجام تیمارهای زیسوووت پاالیی با

گیاهپاالیی با بکارگیری دو گیاه متفاوت تال فسکیو و

هم آمیخته شد و در انتها جهت ایجاد آلودگی نفتی همگن

اگروپایرون در تیمارهایی با تلقیح و عدم تلقیح باکتری-

در خاک مقدار  0/5درصووود نفت خام نیز به آن افزوده

های کار آمد تجزیه کننده نفتی (جداسازی شده از خاک

شوووود .هوموچونویون برای اینکووه بتوان نتووایج تغییرات

پاالیشگاه و پتروشیمی تبریز) و در تیمارهای تلفیقی

شووواخصهوای بیولوژیکی و آنزیمی به دسوووت آمده از

(گیاهپاالیی ،تلقیح باکتریایی و تحریک زیستی توأماً)

اعمال تیمارهای زیسوووتی را در حضوووور یک خاک فاقد

انجام شد .بعد از بکارگیری انواع تیمارهای گیاهپاالیی ،با

مشوکل (غیرآلوده) بررسوی نمود و مقایسهای انجام داد،

روشهای متفاوتی وضعیت آلودگی و سالمت خاک پایش

از خاک های غیرآلوده اطراف حوضچه نیز چندین نمونه

و بررسی شد که از جمله آنها میتوان به پایش شاخص-

خاک از عمق  02-2سانتیمتری برداشته شد.

های آنزیمی ،فعالیتهای زیستی و روش سنتی (سنجش

تهیه و آماده سازی گونه های میکروبی مورد استفاده

غلظت اولیه و نهایی  )TPH1اشاره کرد که پس از مقایسه

در آزمایش

نتایج آن پایشها ،بهترین و مناسبترین روش برای
حذف آلودگیهای نفتی در خاک آلوده معرفی گردید.
مواد و روشها

در ایوون آزمووایووش پوونووج گووونووه بوواکووتووریووائووی
،Stenotrophomonas
sp.
COD
(1-1
Arthrobacter sp. ،Psedochrobactrum sp. COD 1-4
Shewanella sp. COD 2-1 ،COD 2-3و
 )Stenotrophomonas sp. COD 5-6جداسوازی شده از

خوواکهووای آلوده نفتی (افشووووارنیووا و همکوواران )1378

نمونهبرداری از خاکهای آلوده به مواد نفتی
محوول نمونووهبرداری رسووووبووات آلوده بووه نفووت از

بهصوووورت کنسووورسووویوم (مخلوط) جهت تلقیح گیاهان

حوضووچههای تبخیر حاصوول از بازیافت تصووفیه نفت

اگروپایرون و تالفسوکیو استفاده شد .این پنج جدایه در

پاالیشوگاه تبریز بود که هیچ تیماری روی آنها برای رفع

محیط  NBبه مدت  03سواعت کشت و با ( )OD =2/9یا
126

تکثیر داده شوود و به مقدار  5% V/Wدر هر

آلودگی صوووورت نگرفتوه بود ،به جز انباشوووته کردن

CFU/ml

رسووووبوات در این حوضوووچوههوا کوه به مرور زمان

گلدان اسوووتفاده شووود .در نمونه تیمارهای گیاهی بدون

هویوودروکوربونهووای سوووبووک و فرار تبخیر شووووده و

تلقیح نیز به همین مقدار  NBاستریل افزوده شد .همچنین

هیدروکربنهای سووونگین در آنها تجمع یافته بودند .از

قارچ  Piriformospora indicaدر محیط کشت کفیر (هیل و

بخشهای مختلف این حوضچه به مقدار الزم نمونه لجن

کفیر  )0221تکثیر و برای هر تیموار با جمعیت میکروبی

آلوده برای انجوام آزموایش و اعموال تیموارهای مختلف

( )OD =2/9بطور یکنواخت اسووتفاده شوود .مایه تلقیحهای

Total Petroleum Hydrocarbons

1
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میکروبی قبول از اسوووتفاده به حامل پرلیت :باگاس ()1:1

د) کشت دو گیاه اگروپایرون و تالفسکیو در قالب تیمار

افزوده شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

تلفیقی که در آن از تلقیح زیستی و تحریک زیستی نیز

کشت گیاهان و اعمال تیمارهای گیاهپاالیی

استفاده شد .در این تیمار از تلقیح مخلوطی از پنج باکتری

از دو گیوواه تووالفسوووکیو ( )Festuca arundinaceaو

کارآمد ( % 5)V/Wو قارچ  ،P. indicaتحریک زیستی

اگروپووایرون ( )Agropyron cristatumبرای گیوواهپوواالیی

(افزودن  %5وزنی کود گاوی به خاک و  %1حجمی

ترکیبات نفتی اسوتفاده شد .الزم به تکر است که گیاهان

سورفکتانت توئین ( ) 62مآو و همکاران  )0210استفاده

مورد اسوووتفاده در این تحقیق از نوع گیاهان چمنی بوده

شد .عالوه بر آن همین تیمار تلفیقی بدون حضور گیاه

که برای کشت و استفاده در تیمارهای زیستپاالیی نیاز

نیز در نظر گرفته شد.

بوه کشوووت خزانوه این گیواهان میباشووود .بذرهای گیاه

شمارش طوقه و اندازهگیری وزن خشک بخش هوائی

اگروپووایرون ژنوتی و  A-0و تووالفسوووکیو ژنوتیو

Z-4

و ریشه

(رقمهای اصوال ژنتیکی شده و تهیه شده از پژوهشکده

نهایتاً پس از  3ماه بخش هوائی و ریشه گیاهان از هم

بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب کشور) با استفاده از

جدا شدند و ریشهها پس از شستشو همراه با بخش

سودیم هیپوکلریت  1درصود بهمدت  15دقیقه ضدعفونی

هوائی گیاهان داخل پاکتهای کاغذی منتقل شده و در

سطحی شده و سه بار در آب مقطر شستشو داده شدند.

آون خشک شدند ،سپس وزن خشک بخش هوائی و ریشه

سوووپس بوذرهوا بوه گلدانهای پیش کشوووت حاوی خاک

هر تیمار اندازه گیری شد .همچنین موقع برداشت تعداد

اسوتریل غیرآلوده منتقل شودند .گیاهان به مدت سووه ماه

طوقههای گیاهان نیز شمرده و ثبت شدند.

پیش کشوت شدند و هر هفته آبیاری و هرس میشدند تا

اندازهگیری  TPHقبل و بعد از تیمار گیاهپاالیی

پنجهزنی کرده و بیومس آنها افزایش یابد .پس از کشووت

تعیین غلظت هیدروکربنهای نفتی کل بر اساس

خزانوه 3 ،گیواهچوه هم انودازه و یکسوووان به گلدانهای

روش  UNEP/IOC/IAEAسازمان محیط زیست آمریکا

حاوی سوووه کیلوگرم خاک آلوده به ترکیبات نفتی منتقل

انجام شد .در این روش جهت تعیین غلظت کل

شووود .در طول آزموایش که به مدت  3ماه طول کشوووید،

هیدروکربنهای نفتی خاک ،ابتدا  12گرم از نمونه خاک

رطوبت همه گلدانها در  %92رطوبت ظرفیت گلدانی حفظ

خشک در عصارهگیر سوکسله با  152میلیلیتر از

شود و در طول این مدت بخش هوائی گیاهان جهت رشد

دیکلرومتان به مدت  03ساعت مورد استخراج قرار

بیشوووتر و افزایش پنجوهزنی با قیچی هرس شوووده و در

گرفت .سپس عصاره نفتی استخراج شده از خاک حاوی

پواکوتهای مجزا نگهداری و خشوووک میشووودند .اعمال

دی کلرومتان به داخل فالکون منتقل شده و  03ساعت در

تیمارهای گیاهپاالئی نیز بهصورت زیر انجام گرفت.

آون در  82درجه سلسیوس گذاشته شده و دی کلرومتان

الف) کشت دو گیاه اگروپایرون و تالفسکیو بهصورت

آن تبخیر شد .هیدروکربنهای نفتی باقیمانده در ته

مجزا با تلقیح کنسرسیومی از پنج باکتری کارآمد تجزیه

فالکون وزن شدند (بینام  .)1776برای محاسبه درصد

کننده نفتی (افشارنیا و همکاران )1378؛

تجزیه زیستی  TPHاز رابطه  1استفاده شد:

ب) کشت دو گیاه اگروپایرون و تالفسکیو بهصورت

(رابطه )1

)%B = 100 – (W1× 100 / WC

مجزا در هر گلدان (از هر گیاه پنج نشا) با تلقیح قارچ شبه

 Bدرصد تجزیه زیستی W1 ، TPHوزن نفت باقیمانده در

میکوریز P. indica؛

شاهد و  WCوزن نفت باقیمانده در تیمارها میباشد.

ج) کشت دو گیاه اگروپایرون و تالفسکیو بهصورت

اندازهگیری فعالیت زیستی خاک

مجزا بدون تلقیح باکتری و قارچ (گیاهپاالیی به تنهائی)؛

استفاده از گیاهان اگروپایرون ( )Agropyron cristatum L.و تال فسکیو …
فعالیت زیستی خاک شامل فعالیت آنزیمی آنزیمهای
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آنزیم اورهآز

دهیدروژناز ،اورهآز و کاتاالز و تنفس میکروبی در نمونه

اندازهگیری فعالیت اورهآزی نمونه خاکها به روش

خاکهای تیمار شده در ابتدا و انتهای آزمایش طبق

ایندوفنلبلو انجام گرفت (علیاصغرزاد  ،0228رام

و

روشهای تیل اندازهگیری شد .برای این منظور نمونه

کریست  .)1766به این ترتیب که بعد از تهیه بافر

خاک آلوده مورد استفاده در ابتدای آزمایش و نمونه

هیپوکلریت و معرفهای فنل -نیتروپروساید و  EDTAو

خاک تیمار شده موجود در گلدانها پس از برداشت بخش

سوبسترا (اوره) برای اندازهگیری فعالیت اورهآز ،از

گیاهی به مقدار  322گرم برداشته شد تا برای تستهای

روش پایش تولید آمونیم استفاده شد .یک نمونه شاهد

آنزیمی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.

نیز در هر سنجش به منظور کسر اثرات زمینهای ()NH4+

آنزیم دهیدروژناز

در نظر گرفته شد .در این روش پس از استخراج آمونیوم

 12گرم خاک هوا خشک را از غربال  0میلیمتری

خاک توسط  ،KClمیزان آمونیم آزاد شده بعد از دو

عبور داده ،خاک به دو قسمت پنج گرمی تقسیم شد و هر

ساعت انکوباسیون نمونه در حضور سوبسترای اوره و

کدام در یک لوله آزمایش ریخته شد (یک لوله شاهد و

بافر مناسب تعیین شد .بدین ترتیب که پس از استخراج

دیگری نمونه) ،در لوله نمونه بر روی پنج گرم خاک مقدار

آمونیوم خاک توسط  1 ،KClمیلیلیتر از عصاره به داخل

یک میلیلیتر سوبسترای  2/0(1 TTCگرم در 122

بالن  05میلیلیتری ریخته شد و به آن یک میلیلیتر

میلیلیتر) و  0/5میلیلیتر آب مقطر اضافه شده ،درپوش

محلول  EDTAافزوده شد ،پس از مخلوط کردن یک دقیقه

لوله قرار داده شده و ورتکس شد .در لوله شاهد بر روی

ثابت ماند و سپس دو میلیلیتر معرف فنل–

پنج گرم خاک  3/5میلیلیتر آب مقطر ریخته و همانند لوله

نیتروپروساید بههمراه  3میلیلیتر بافر هیپو کلریت بدان

نمونه عمل شد .لولهها به مدت  03ساعت در دمای 39

افزوده و با آب مقطر به حجم رسانده شد .بالنها به مدت

درجه سلسیوس انکوبه شدند .به هر لوله  12میلیلیتر

 32دقیقه در دمای  32درجه سلسیوس در انکوباتور

متانول افزوده و یک دقیقه ورتکس شد .سپس با کاغذ

نگهداری شدند .در این واکنش شاهد تشکیل رنگ آبی

صافی مناسب و ریز به داخل ارلن صاف شدند .مجدداً

بوده و سپس میزان جذب آن با اسپکتروفتومتر در طول

به هر لوله  12میلیلیتر متانول افزوده ،ورتکس شد و به

موج  838 nmقرائت شد.

همان ارلن صاف شد .در نتیجه فعالیت آنزیم

آنزیم کاتاالز

دهیدروژناز ،سوبسترای مورد استفاده تغییر رنگ یافته

دو گرم نمونه خاک خشک شده به داخل ارلن مایر

و رنگ قرمز یا صورتی تشکیل گردید ،سپس مقدار جذب

 105میلیلیتری ریخته ،بر روی آن 32میلیلیتر آب مقطر

عصارهها در طول موج  365نانومتر قرائت شد .الزم به

با پنج میلیلیتر محلول  2/3درصد پراکسید هیدروژن

توضیح است که جهت حذف کردن اثر تری فنیل

اضافه شده و مخلوط در شیکر دورانی به مدت  02دقیقه

فورمازان موجود در سوبسترا الزم است که

بهم زده شد .سپس پنج میلیلیتر از  1/5 H2SO4موالر

اسپکتروفتومتر با سوبسترای  TTCبلنک گردد .در این

بدان افزوده شد .محتوای ارلن از کاغذ صافی عبور داده

روش غلظت تریفنیلفورمازان ( )TPF0تولید شده طی

شده و سپس  05میلیلیتر از آن با  KMnO4 2/20 Mتیتر

فرایند آنزیمی (رنگ قرمز) برحسب میزان جذب نور

شد ،که مقدار  KMnO4واکنش داده (مصرفی) به ازای هر

گزارش شده است (علیاصغرزاد .)0228
Tetrazolium chloride
Tri phenyl formazan

1
2
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گرم از خاک خشک محاسبه شد (جانسون و تمپل

آماری  SPSSصورت پذیرفت و نمودارها از طریق نرم

.)1783

افزار  Excelترسیم شد.

تنفس پایه و برانگیخته

نتایج و بحث

تنفس پایه خاک به روش اندرسون ( )1760اندازه-

تعداد طوقه در گیاه ،وزن خشک بخش هوائی و ریشه

گیری شد ،برای این منظور  12گرم خاک مرطوب در

وزن خشک بخش هوایی و ریشه در گیاه آگروپایرون

شیشههای دربدار  1/5لیتری با  02میلیلیتر سود 2/1

با تیمار تلفیقی (تلقیح با کنسرسیوم باکتریائی ،قارچ

موالر به مدت  03ساعت نگهداری شده و سپس با اسید

 indicaو کاربرد کود دامی و توئین  )62بیشترین مقدار

کلریدریک  2/1موالر با افزودن چند قطره کلرید باریم

بود .تیمار گیاه اگروپایرون به همراه کنسرسیوم

 %02و فنیلفتالین تیتر شد .تنفس برانگیخته ( ،)1SIRپس

باکتریایی نیز دارای میانگین باالیی از نظر وزن خشک

از افزودن  2/0درصد گلوکز به  12گرم خاک مرطوب

ریشه و بخش هوائی بود و با تیمار تلفیقی تفاوت معنی

CO2

داری نشان نداد .درحالیکه در مورد گیاه تالفسکیو

متصاعد شده پس از گذشت شش ساعت به روش

تیمار تلقیح قارچی و تیمار تلفیقی آن نسبت به سایر

تیتراسیون اندازهگیری شد.

تیمارهای این گیاه دارای میانگین باالتری بودند .از لحاظ

همانند روش فوق اندازهگیری شد ،با این تفاوت که

P.

تعداد طوقه تیمار اگروپایرون تلفیقی تفاوت معنیداری را

تجزیه و تحلیل آماری

نسبت به سایر تیمارهای اگروپایرون داشته ولی در میان

آزمایش در قالب طر کامالً تصادفی با اعمال سه

تیمارهای تالفسکیو ،تیمار تلقیح قارچی دارای بیشترین

تکرار انجام شد و تجزیه آماری دادهها از طریق نرمافزار

مقدار بوده ولی تفاوت چشمگیری در میان سایر تیمارها
حاصل نشد (شکل .)1
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تال فسکیو تلفیقی

وزن خشک ( )g × 10و تعداد طوقه در هر گلدان
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تال فسکیو +
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تال فسکیو بدون آگروپایرون تلفیقی
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تلقیح

تیمارها

شکل  -1وزن خشک بخش هوائی و ریشه گیاهان تیمارهای گیاه پاالئی بر حسب ( )g × 10و تعداد طوقه در آنها.
درصد تجزیه TPH
Substrate Induced Respiration

1

استفاده از گیاهان اگروپایرون ( )Agropyron cristatum L.و تال فسکیو …

239

در تیموارهای گیاهپاالیی بعد از گذشوووت  3ماه از اعمال

بواشووود اموا از نظر آمواری در یوک کالس بوا تیمارهای

تیموارهوا ،مقودار کول هیودروکربنهای نفتی اندازهگیری

گیواهپواالیی فوقالوذکر قرار گرفوت .این نتیجه بیانگر این

شودند .پس از گذشوت  3ماه اختالف معنیداری بین همه

مطلب است که زیستپاالیی بدون گیاهپاالیی نیز میتواند

تیمارها با تیمار شواهد آلوده مشواهده شد (شکل  .)0در

روش مؤثری در حوذف هیودروکربنهوای نفتی در خاک

میان تیمارهای گیاه پاالیی تیمار گیاه تالفسووکیوی تلقیح

باشوود .الزم به تکر اسووت که گیاه پاالیی بدون تلقیح نیز

با قارچ و تالفسوووکیو تلفیقی ،به ترتیب با مقادیر  338و

نسبت به شاهد اختالف معنیداری داشته و اگروپایرون

 382مویولیگرم و تیمووار گیوواه اگروپووایرون تلقیح بووا

 %53و تووالفسوووکیو  %33بووه تنهووایی نیز در کوواهش

کنسوورسوویوم با مقدار  353میلیگرم کمترین مقدار TPH

هیدروکربنهای نفتی در خاک روشوووی موثر میباشووود.

را داشوته و بین این سه تیمار اختالف معنیداری وجود

همچنین بین درصود  TPHتجزیه شده در تیمارها و وزن

P.

خشوک ریشوه و سواقه همبستگی مثبت و معنیداری در

 indicaبهتر عمول کرده و  %86هیودروکربنهای نفتی را

سوووطح  2/21درصووود وجود داشوووت که این رابطه بین

تجزیه کرده در حالیکه تالفسووکیوی بدون تلقیح قارچی

درصد  TPHتجزیه شده و وزن خشک ریشه  2/60و در

توانسووته بود  %33از هیدروکربنهای نفتی را تجزیه کند

ساقه  2/50بود که این نتایج نشاندهنده این امر میباشد

 .اختالف معنیداری بین این دو تیمار مشوواهده شوود .در

که هر چه توسوعه و گستردگی ریشه بیشتر بوده میزان

گیاه اگروپایرون ،تیمار تلقیح با کنسوورسوویوم باکتریایی

تجزیه نفتی بیشوووتر بوده و گیاهپاالیی بهتر انجام گرفته

بهتر عمل کرده و  %88/5هیدروکربنهای نفتی را تجزیه

است.

نداشت .به بیان دیگر گیاه تالفسکیو در تلقیح با قارچ

کرده است این در حالیاست که اگروپایرون بدون تلقیح

با توجه به میزان تجزیه هیدروکربنهای نفتی و

بواکتری توانسوووتوه بود  %53از هیدروکربنهای نفتی را

تطبیق آن با نتایج رشد گیاهی مشاهده میشود که گیاه

تجزیه کند ومابین دو تیمار اختالف معنیداری مشوواهده

تال فسکیو با تلقیح قارچ شبه میکوریز  P. indicaبا %86

شود .تیمار تلفیقی حاوی تلقیح با کنسورسیوم باکتریائی،

توانایی تجزیه ترکیبات نفتی و گیاه اگروپایرون با تلقیح

قوارچ  P. indicaو کواربرد کود دامی و توئین  62بدون

کنسرسیوم باکتریایی پنج گانه تکر شده با تجزیه %88

کشت گیاه نیز با  %90تجزیه نفتی توانسته بود بیشترین

توانایی تجزیه ترکیبات نفتی را دارد (شکل.)0

تجزیوه نفتی را نسوووبت به تیمارهای گیاهپاالیی داشوووته
a

ab

ab

ab

c
d
e

f

تیمار تلفیقی
بدون گیاه
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Cons

P.indica

بدون تلقیح

تلفیقی

Cons

P.indica

بدون تلقیح
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شکل  -2درصد  TPHتجزیه شده در تیمارهای گیاه پاالیی
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هوانگ و همکاران ( )0226گزارش کردند که استفاده از

تیمارهای شووواهد آلوده نفتی و غیرآلوده نفتی بودند که

سیستم چندگانه زیستپاالی (تلقیح زیستی با باکتریهای

نشوووانگر وجود بواالی جمعیوت میکروبی در تیموارهای

نفتخوار و تحریک زیستی با باکتریهای  PGPRبه همراه

گیاهپاالیی نسوبت به تیمارهای شوواهد میباشد .در میان

گیاهپاالیی (با استفاده از گیاه تالفسکیو) حدود %52

انواع تیموارهوای گیواهپاالیی ،تیمار اگروپایرون تلفیقی و

بیشتر از کاربرد تنهای باکتری و  %35بیشتر از گیاه-

اگروپوایرون بودون تلقیح بوه ترتیب دارای بیشوووترین و

پاالیی به تنهایی در تجزیه کل هیدروکربنهای نفتی موثر

کمترین فعووالیووت دهیودروژنوواز بودنود .بقیووه تیمووارهووای

است .مسی و همکاران ( )0210به کاهش  32درصدی

گیواهپواالیی نیز در هفته نخسوووت آزمایش دارای فعالیت

غلظت کل هیدروکربنهای نفتی در طول سه سال تیمار

دهیدروژنازی نسوووبتاً باالیی بودند اما تمامی تیمارها با

گیاهپاالیی در مقیاس واقعی (نه آزمایشگاهی) در مقایسه

گذشوت زمان در انتهای آزمایش با گذشت  3ماه ،کاهش

با تیمار شاهد بدون پوشش گیاهی اشاره کردند.

فعووالیووت چشووومگیری داشوووتنوود .از آنجووائیکووه آنزیم

بسالتپور و همکاران ( )0229پژوهشی با هدف تعیین

دهیودروژنواز جزآ آنزیمهوای اکسووویودوردوکتاز درون

مناسووبترین گیاه برای پاالیش خاکهای آلوده به مواد

سوولولی بوده و در زنجیره تنفسووی سوولولهای میکروبی

نفتی در اطراف پاالیشووگاه تهران انجام دادند که از میان

نقش ایفوا میکنود ،یک شووواخص مفید برای شووودت کلی

هفت گیاه مختلف آفتابگردان ،گلرنگ ،شبدر ،اگروپایرون،

متابولیسم میکروبی مربوط به میکروبهای زنده میباشد

کلزا ،تالفسوکیو و پوکسنلیا ،گیاهان آفتابگردان ،گلرنگ،

که پس از مرگ سوولولی سووریعاً از بین میرود (شوون و

اگروپووایرون وتووال فسوووکیو را برای مطووالعووات نهووایی

همکاران  .)0218توصوویه میشووود برای اینکه تغییرات

گیواهپواالیی انتخاب نمودند .آنها با توجه به بیشوووترین

این آنزیم در طول زموان بهتر پایش میشووود ،بایسوووتی

میزان کوواهش غلظووت  TPHدر رایزوسوووفر و همچنین

دورههوای نمونوهبرداری در فواصووول زموانی نزدیووکتر

افزایش فعالیت و تنفس میکروبی در خاک نسبت به سایر

انتخاب میشووودند تا روند تغییرات این آنزیم آشوووکارتر

گیواهوان ،نهوایتواً گیواه اگروپایرون را برای گیاهپاالیی

باشد (جدول .)1

خاکهای آلوده منطقه توصوویه کردند .رجایی و همکاران

پولیواک و همکواران ( )0216نشوووان دادند که در

( )0210گزارش کردند که کشووت توام دو گونه گیاهی

خاکهای آلوده به نفت خام در تیمارهای زیسووتپاالیی با

(جو زارعی و جو دوسووور) بوه همراه تلقیح باکتریایی

تلقیح کنسورسویوم باکتریایی ،تحریک زیستی با افزودن

موجب تجزیه  33درصدی  TPHدر خاک شد در حالیکه

مواد غذایی و در خاک شوواهد غیرآلوده در هفته نخسووت

این مقدار با کشت گیاه تلقیح نشده به  %33و در تیمار با

دارای بیشوووترین فعوالیوت دهیدروژنازی بودند ولی در

تلقیح باکتری بدون کشووت گیاه به  %02رسووید که نتایج

مودت کوتاهی پس از آن شوووروع به کاهش داشوووت به

نشووان میدهد حضووور گیاه در خاک آلوده به نفت خام

طوری که این نتایج بعد از گذشت سه ماه نیز تکرار شد.

باعث تشوودید فعالیتهای بیولوژیکی خاک و به دنبال آن

بعود از دو سوووال کوه اثر منفی آلودگی نفوت تا حدودی

افزایش تجزیه زیستی هیدروکربنها گردیده است.

کواهش یوافوت؛ دهیودروژنواز نیز کمی افزایش یوافت اما
دهیدروژنازحتی پس از  7سوووال آزمایش هنوز در خاک

فعالیت دهیدروژناز

آلوده کمتر از کنترل بود؛ این نتووایج مویوود این بود کووه

هموه تیمارهای گیاهپاالیی در هفته نخسوووت آزمایش

جمعیوت میکروبی زنده خاک در اثر آلودگی نفتی کاهش

دارای فعوالیوت آنزیم دهیودروژنوواز بواالیی نسوووبوت بووه

یافته و به تبع آن آنزیم درون سووولولی دهیدروژناز نیز
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کواهش یوافوت .بوه عبوارتی میتوان بیان کرد که آنزیم

 .)0210پولیواک و همکواران ( )0216گزارش کردنود که

دهیدروژناز حسوواسوویت باالیی به آلودگی نفتی داشووته

فعالیت اورهآزی خاک آلوده در طی آزمایش ،در هفته

است.

اول بوا افزایش همراه بود اما پس از  3ماه ،کاهش قابل

حسن شاهیان و زیدآبادی نژاد ( )0219طی بررسی

توجهی پیدا کرد .این فعالیت آنزیمی پس از گذشووت یک

جمعیوت میکروبی و فعووالیوت آنزیم دهیودروژنوواز در دو

سووال ،دوباره روند افزایشووی به خود گرفت و به مقدار

خوواک مزرعووهای و بیووابووانی آلوده بووه نفووت در فراینوود

شاهد رسید.

زیستپاالیی عنوان کردند فعالیت این آنزیم در تیمارهای

بنابه گزارش شن و همکاران ( )0218در مقایسه سه

زیسووتپاالیی در خاک مزرعه تا روز  82روند افزایشووی

خاک (خاک آلوده نفتی با تلقیح زیستی ،خاک آلوده نفتی

ولی بعد از آن تا  102روز روند کاهشوی داشوته است و

بدون تلقیح زیستی و خاک غیر آلوده) با گذشت  32روز

در خاکهای بیابانی تا روز 32ام ،الگوی افزایشی و پس

فعالیت آنزیم اورهآز در تیمار تلقیح زیستی افزایش یافته

از آن تووا انتهووای آزمووایش ،کوواهش در فعووالیووت آنزیم

بود ولی در تیمارهای شووواهد آلوده و غیرآلوده در هفته

دهیدروژناز مشاهده شد.

اول کمی افزایش داشوووتوه و بعد به تدریج ثابت شووود و

فعالیت اورهآز
فعالیت آنزیم اورهآز در همه تیمارهای گیاه پاالیی

سوپس روند کاهشی داشته است .بنابراین کاهشی بودن
روند فعالیت آنزیم اورهآز دلیل بر رسووویدن میکروبها به
فواز ثابت در اثر کمبود مواد غذایی در طول آزمایش نیز

و حتی تیمووار شووواهوود آلوده بووا افزودن بسوووتره اوره

میتواند باشد (شن و همکاران .)0218

غیرآلوده افزایش چشوومگیری داشووت .با گذشووت زمان

فعالیت کاتاالز

بالفاصوله در ابتدای آزمایش در مقایسووه با تیمار شاهد
فعالیت این آنزیم در پایان دوره (پس از گذشوووت  3ماه)

کاتاالز جزآ آنزیمهای درون سولولی هستند که رابطه

روند کاهشووی داشووت ،بهجز تیمارهای شوواهد آلوده و

مسووتقیمی با فعالیت جمعیت زنده میکروبی خاک دارند و

غیرآلوده خوواک کووه در ابتوودا و انتهووای آزمووایش تغییر

افزایش فعالیت این آنزیمها در خاک آلوده به نفت نشووان

معنیداری را نشووان ندادند .در بین تیمارهای گیاهپاالیی

دهنوده افزایش فعوالیوت میکروبهوای تجزیه کننده نفتی

تیموار اگروپایرون بدون تلقیح و تالفسوووکیو تلفیقی نیز

میبواشووود (شووون و همکاران  .)0218نتایج این آزمایش

کمترین مقوودار فعووالیووت اورهآز را در ابتوودای آزمووایش

نشووان داد که در هفته نخسوووت فعالیت آنزیم کاتاالز در

داشتند .در انتهای آزمایش نیز تیمارهای گیاه تالفسکیو

تیموارهوای گیواه پاالیی کم بوده و در سوووطح  2/21بین

 P. indica +و گیوواه تووالفسوووکیو تلفیقی دارای کمترین

تیمارها تفاوت معنیداری وجود داشت .فعالیت این آنزیم

فعالیت اورهآزی بودند (جدول  .)1این روند کاهشووی در

در انتهوای آزموایش افزایش یوافوت ولی بین تیموارها در

فعوالیت اورهآز میتواند در اثر بازدارندگیهای احتمالی

سوووطح  2/21تفاوت معنیداری وجود نداشوووت .افزایش

لجن نفتی مورد آزمایش باشوود که با تجزیه لجن نفتی با

کاتاالز در انتهای آزمایش (جدول  )1نشوووان از تجزیه

گذشوت زمان و آزاد شدن مقدار مواد شیمیایی ناشی از

شووودن نفوت توسوووط میکروبها و افزایش  H2O2در اثر

لجن از جمله فلزات سوونگین ،هیدروکسوویماتها ،ترکیبات

فعوالیوت آنهوا اسوووت .متوابولیسوووم هیودروکربنها در

تیول ( ،)- SHفسووفوآمید ،فسووفاتها و ترکیبات گوگرد،

میکروارگوانیسووومها باعث تولید مقدار زیادی  H2O2به

ممکن است به عنوان بازدارندههای رقابتی و غیر رقابتی

عنوان محصوول حدواسوط درون سولول ها میشود که

برای آنزیم اورهآز باکتریایی یا گیاهی باشوووند (آپادیای

منجر به آسویب سولولها می شود .کاتاالز آنزیم بسیار
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فعالی در متابولیزه کردن  H2O2اسووت که باعث محافظت

میکنند که از باکتری های تخریب کننده  PAHگزارش

از سولولها در مقابل گونههای اکسیژنی فعال در تمامی

شده است.
بواال بودن فعوالیوت کواتواالزی در تیموار خاک آلوده

میکروارگانیسووم های هوازی میباشوود (اسووتپنیوسووکا و

شوواهد را شوواید بتوان به سووازگاری و افزایش جمعیت

همکاران .)0227
پولیاک و همکاران ( )0216گزارش نمودند که آنزیم

میکروبی گونووههووای میکروبی مقوواوم بووه ترکیبووات نفتی

کاتاالز در تیمارهای زیسووتپاالیی با تلقیح باکتریایی در

مربوط دانسوووت که به مرور گرچه جمعیت میکروبی آن

خواک آلوده بوه نفوت در سوووه ماه اول آزمایش به دلیل

در مقایسووه با خاک غیرآلوده کمتر میباشوود اما سووهم

افزایش تجزیوه هیودروکربنهای سوووهلالوصوووول نفتی

گونههای مقاوم جهت تجزیه هیدروکربنهای نفتی فزونی

توسوووط بواکتریهای تلقیح شوووده ،افزایش یافته بود که

مییابد و میتوان افزایش فعالیت کاتاالزی بعد از گذشت

میتوانوود بووه دلیوول القووای ژنهووای آنزیم تجزیووه کننووده

 3ماه را به آن نسبت داد.

پراکسید ( )katGباشد که کاتاالز پراکسیداز را کدگذاری

جدول  -1فعالیت اورهآز بر حسب ) ،(µgNH4-N .g-1 dm.2h-1کاتاالز بر حسب ) (ml of 0.02 M KMnO4-1و دهیدروژناز بر
حسب میزان جذب ( )OD485در تمامی تیمارها در زمانهای ابتدا ( )T0و انتهای آزمایش ()T4
فعالیت آنزیم دهیدروژناز

تیمارها

T0

فعالیت آنزیم اورهآز
T0

T4

T0

خاک غیر آلوده (شاهد)

2/17 ± 2/22

2/02 ± 2/22

13/02 ±2/0

11/38 ± 2/25

2/35 ± 2/25

2/9 ± 2/25

خاک آلوده تیمار نشده (شاهد)

2/33 ± 2/22

2/35 ± 2/21

057/79 ± 3/20

087/85 ± 2/88a

2/5 ± 2/22

1/22 ± 2/22

آگروپایرون بدون تلقیح

2/97 ± 2/28

2/02 ± 2/29

136/07 ± 7/70

128/20 ± 9/21

2/91 ± 2/21a

2/95 ± 2/25

P. indica

2/77 ± 2/29

2/38 ± 2/29a

172/10 ± 7/33

65/78 ± 5/56

2/51 ± 2/21

1/12 ± 2/20

Cons

1/19 ± 2/23

2/15 ± 2/29

017/08 ± 3/57

65/03 ± 9/30

2/32 ± 2/225

2/92 ± 2/12

آگروپایرون تلفیقی

1/66 ± 2/28

2/17 ± 2/20

a

095/89 ± 0/28

017/77 ± 13/87

2/52 ± 2/225

2/65 ± 2/15

تال فسکیو بدون تلقیح

2/66 ± 2/21

2/01 ± 2/21

037/33 ± 8/92

021/73 ± 6/87

2/32 ± 2/225

2/62 ± 2/22

P. indica

1/32 ± 2/23

2/15 ± 2/28

032/13 ± 3/31

82/58 ± 3/36

2/31 ± 2/21

2/62 ± 2/15

فسکیوCons +

1/12 ± 2/20

2/19 ± 2/20

082/89 ± 3/95

132/39 ± 0/99

2/32 ± 2/225

2/65 ± 2/02

تال فسکیو تلفیقی

2/73 ± 2/29

2/07 ± 2/20

183/89 ± 9/21

93/15 ± 5/35

2/81 ± 2/21

2/75 ± 2/25

تیمار تلفیقی بدون گیاه

1/22 ± 2/28

2/32 ± 2/1

193/23 ± 9/83

110/79 ± 6/73

2/81 ± 2/21

2/81 ± 2/15

LSD

5/5680

5/13

11/991

19/36

5/590

ns

آگروپایرون +

آگروپایرون +

تال فسکیو+
تال

a

T4

فعالیت آنزیم کاتاالز
T4

توجه :مقایسات میانگین در سطح احتمال  P<0.01بررسی شدهاند.

تنفس پایه و برانگیخته در ابتدا و انتهای آزمایش

میکروبی فعال در نتیجه تلقیح میکروب و همچنین

طبق نتایج بدست آمده مقدار تنفس پایه در هفته

آزادسازی مواد فتوسنتزی و قندی در ریزوسفر گیاهان

نخست آزمایش در تیمارهای گیاهی تلقیح شده و همچنین

جستجو نمود .در مورد تیمار تلفیقی نیز چون کود دامی

تیمار تلفیقی بدون گیاه باالترین بود .دلیل این افزایش

تامینکننده مواد آلی برای جامعه میکروبی است و

تنفس پایه در گیاهان تلقیحی را باید در افزودن جمعیت

همچنین به دلیل وجود فلور میکروبی خاص خود ،تشدید
فعالیت تنفس میکروبی خاک رخ داده است .پس از گذشت

استفاده از گیاهان اگروپایرون ( )Agropyron cristatum L.و تال فسکیو …
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 3ماه ،تنفس پایه و برانگیخته تیمارها نسبت به شروع

آنها باالترین مقدار بود که باعث افزایش دسترسی

آزمایش کاهش بسیار چشمگیری داشت که این امر را

میکروبی به هیدروکربنهای نفتی میشود ،اما پس از سه

دلیل بر کاهش مواد غذایی برای میکروبها و رسیدن به

ماه ،زمانی که  TPHکاهش یافت ،تنغس پایه نیز کاهش

فاز ثابت و مرگ میکروبی میتوان توجیه کرد .باال بودن

یافت ولی پس از سال اول و کاهش سطح آلودگی نفتی

تنفس برانگیخته در شروع آزمایش نشان از زنده بودن

 BRدوباره افزایش یافت.

جمعیت میکروبی افزوده شده به تیمارهای آزمایش دارد

شاخصهای بیولوژیکی میتواند به عنوان یک

و این موضوع را بازتاب میکند که هرچند در خاک منابع

شاخص خوب برای بررسی اثر آالینده در خاک باشد.

کربنی به صورت هیدروکربنها وجود دارد اما جامعه

میکروارگانیسمهای خاک ،به کوچکترین تنشهای

میکروبی به مواد قندی افزوده شده (گلوکز) که منبع قابل

اکوسیستمی بسیار حساس هستند و با تنظیم میزان

استفاده و در دسترسی است واکنش نشان داده و فعالیت

فعالیت ،بیومس میکروبی ،و ساختار جامعه خود به

میکروبی فزونی یافته است .کم بودن تنفس سلولی در

سرعت در حال پاسخگویی به عوامل استرسزا هستند

خاک شاهد آلوده نسبت به خاک غیر آلوده حاکی از آن

(مورنو و همکاران  .)0211خاکهایی که به مدت طوالنی

است که در اثر آالیندگی نفتی جمعیت زنده میکروبی در

در معرض آلودگی با هیدروکربنهای نفتی هستند با

آن کم میباشد.

چالشی شدید برای حفظ و نگهداری جامعه میکروبی و
تنوع ساختاری و عملکردی این جوامع میکروبی مواجه

لی و همکاران ( )0226نیز گزارش کردند که باالترین
سطح تنفس پایه ،یک هفته پس از شروع آزمایش زیست-

هستند (پساک و همکاران.)0215 ،

پاالیی نفتی مشاهده شد زمانی که غلظت هیدروکربن در

جدول  -2تنفس پایه و بر انگیخته میکروبی خاک در ابتدا ( )T0و انتهای آزمایش (.)T4
تنفس پایه ()mg CO2/ g.dm. day

تیمارها

تنفس برانگیخته ()mg CO2/ g.dm. day

T0

T4

T0

T4

خاک غیر آلوده (شاهد)

2/32 ± 2/22

2/35 ± 2/22

1/15 ± 2/22

0/18 ± 2/22

خاک آلوده تیمار نشده (شاهد)

2/15 ± 2/22

2/32 ± 2/22

2/59 ± 2/23

1/93 ± 2/22

گیاه آگروپایرون بدون تلقیح

1/32 ± 2/22

2/32 ± 2/23

8/02 ± 2/22

1/36 ± 2/20

P. indica

0/05 ± 2/23

2/65 ± 2/29

1/11 ± 2/11

2/99 ± 2/20

Cons

0/77 ± 2/15

1/22 ± 2/23 a

5/33 ± 2/11

2/90 ± 2/22

گیاه آگروپایرون تلفیقی

0/50 ± 2/29

2/60 ± 2/13

7/35 ± 2/20

1/93 ± 2/26

گیاه تال فسکیو بدون تلقیح

1/05 ± 2/23

2/53 ± 2/23

8/17 ± 2/22

2/90 ± 2/22

P. indica

0/00 ± 2/29

2/92 ± 2/23

9/22 ± 2/11

1/22 ± 2/23

Cons

0/13 ± 2/15

2/38 ± 2/21

8/89 ± 2/28

1/02 ± 2/20

گیاه تال فسکیو تلفیقی

0/93 ± 2/15a

2/93 ± 2/21

7/68 ± 2/11

2/80 ± 2/20

تیمار تلفیقی بدون گیاه

0/09 ± 2/23

2/88 ± 2/28

7/29 ± 2/22

1/22 ± 2/26

LSD

2/503

2/1179

1/3387

2/0035

گیاه آگروپایرون +

گیاه آگروپایرون +

گیاه تال فسکیو+

گیاه تال فسکیو+

توجه :مقایسات میانگین در سطح احتمال  P<0.01بررسی شدهاند.
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