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چکیده
مقدمه :لوین ههکلس
ست

لگسل هئلل ه لست

ل رط له ل ملدل.لنهسوترللللگسل لدگو لتلات لل التملد لهلهلکلس ل لگسل ل.ل

سهسکلخهکلگس .لباخ لگسل رواوگانهسر هلهلاهبارل لست ل لپلهاللت لنهسوترللللاگل
ل
لپهالت ،لفمآواکلجدتدل ل
پهک

یگاسد.لگت لپژوهش،لبهلهدفلیس رهب لبعل رواوگانهسر ههکلبو ،لبهلالداتلتییتلعلست ل لنهسوترللللیالشلاگت ل لل
وهوگت لشهاله دگ لگسیهملشد.
مواد و روشها :س وسعلهلهلکلخلهکل لللوی لبلعلنهسوترللللگسل18ل مطقلعلشلهاله لدگ لج لرل واکلولبلهر اکلهلهکل لل
جدگسهسکلولباگسهسلوتژن لههکلاتخ لشمهس لول س هتشههکلبروشر رهت لیس علبمدکلشد.لتوگسهت لهالیس علیال صافل
لنهسوترللیال ر لرش لس و لمدگاللولغاظل لهلهکل خ الآل التملد ل (،8/1ل،8/5ل،1ل9لیاصلدل)لگسلطاتل لرلدوالتل
سمی لیالطو ل وجل888لسهسو البااس لشد.لس هتجلگسلطات ل س و ل هاکلت ارللوگاتهسسلچمدمه ا لبهله ل قهت علشد.ل
نتایج :یالگت لت قر ،ل18لسوتعل خ اآلبهر اتهت للگسلخلهکلهلهکل للوی لبلعلنهسوترللللشلهاله لدگ لتهفل لشلدل.لس لهتجل
ردواتلسمی لسشه لیگیلرعلگثالمه للس ه ،لغاظ ل التملد ل،لسلو لبلهر اکلولگثلالتلله ا ل لهلهلیالت له ل لس وسلعلهلهلکل
ههبرشتالشد لرعلگت ل ریگ ل
ل
تر هاشد ل لم لیگال بهشد.لیالغاظ لخهصل التمد ،لبهلگفیگتشلس ه ل هسد،لردواتلس وسعل
گفیگتشلگسلغاظ ل8/1لتهل1لیاصدلچش هراتالگسلغاظ ل1لتهل9لیاصدل التمد لگس .گفیگتشلغاظل لگسل9لیاصلدلبلعلبلهاللل
وجبلرههشلردواتلیالباخ لس وسعلههلشد لرعل لتوگسدلرههشلاگسد ه لم فل رواوب ل التمد لیالگت لغاظل لاگل
بعلیسبه لیگش علبهشد.لسعلسوشلجدگلشد لس ب لبعلسهتالسوشلههلیالرارعلغاظ لههلولس له لهلهلکل هسلدلرلدواتلبرش ل اکل
گتیهیلرایسد.ل
برشتات لردواتلگتیهیلشد لبعلبهر اکلش ها ل9ل ابلو لبلویلرلعل
ب ث و نتیجهگیری:لیالبر لسعلسوشلجدگشد ،ل ل
بعمموگ لسویو وسهسل تاوژسی،لنیگاشلشد.لگت لبهر اکلبلعلمملوگ للبه لات لتییتلعلرمملد لنهسوترللللگسل
پسلگسلشمهسهت ،ل ل
خهکههکل لوی لیالشاگت ل
واژههای کلیدی :ست
*سوت مد ل ؤو ل وهتبهت

لولهوگت لشهاله دگ لگس خه لشد.ل
لپهالت ،ل لوین لخهک،للنهسوترل،لبهر اک،لسویو وسهسل تاوژسی،له دگ

یاعلست
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ل

مقدمه

تخاتبلولتییتعلست

لالاگال ل لیهملدلل(.)8لیالت قرقل ل

خهکلتو لگسل مهبرل هل لولگاسشل مدلطبرلل لگسل ،ل

بهلمموگ لگصوحلهرلداوراب لهلهلکلخلهکلهلهکل للوی لبلعل

رعل35لیاصدلغ گکلگس له لهلهلگسل لبدسل ل ل ل تلدل.لبلهل

س

لخهملیال فاتقهکلجموب لرعلتوس لگوجولگسیهملشلد،لل

توجعلبعل دویلبلوی ل ملهبرلخلهک،ل للوین لخلهکلگسل

بااس لههلسشه لیگیل رواوگانهسر ل لهلهکللخلهکلالهیالبلعل

ل رط لبلعلشل هال ل لاویل

لخهمله مدلول

گسوگ ل ه ل لوین ههکلست
( .)1لوین لخهکلتوس لس

ل هسملدل

لتوگسمد لوین لخهکههکل لوی لبلعلهرلداولراب لهلهلاگل

بمللیت لوللنهسوترللل،لبللعلممللوگ لتولل لگسلشللهترلتللات لول

وایلتییتعلست ل للالاگالیهملدلل(.)7لیالت قرقل لیتهلال،ل

جدکتات ل شووتل لر لست ل لشلمهخ علشلد لگسل لل
ل

986لسوتعل لال لبلعلسلژگیلبهسلراوسللگسلس وسلعلهلهکلج لرل

(.)2لگسلپره للدههکل لللوین لس لل ل لل لتللوگ لبللعلملل فل

واکلشد لگسلبرهبه لنلیگاشلشلد لگسل لل(.)6لبلالگسلهسل

پوششههکلنرهه لولیالس ریلعلفاسلهتشلخلهکلولخلهل لل
ل

سللهتال طهلل للعهللهکلگسیللهملناف للع،لرللهاگت لاوشلتاقللرحل

شللد لسللهخ هالگج همللهتلنرللهه ،لگفللیگتشلس و پل تاکل

بلللهر اکلبلللو لجدگسلللهسکلشلللد لگسل لللر ل للللوی لول

خهکلس لب لبلعل التملد لهلهلولیال خلال،ل للوین ل ملهبرل

لپلهالت ل التملد لنهسوترلللل

لهللهکلسللط

لول صوالتلس

پهکلسهسکلست

لخهکههکل لوی لبعلس

بوهانراکل لیالس رمعلست

لولستاس رمل لگشللها لس للویل(.)9لست ل ل

یالخهکلثهب لشلد لگسل ل(.)3لمال للگتل لگ لالگفلیگتشل

پللهالت لخللهکلهللهکل لللوی لبللعل للوگیلس ل لبللهلاوشلهللهکل

رللیگ لسللوخ لولسللهسلولسللهسنهاکلژس رولل لج لرلل ل

لولتاقرحلسو لخهصلتهلنوسعلههکل خ الآل

لخویشه لنیگاشلشلد لگلسل ل

ت اتکلست

بللهر اکلبللعل للر لخللهکلگسیللهمل لل لشللویل(4لول.)5لگسل

رواوب لیال ر لست

رعلسقشلبعلسیگت لیال وفقر لست

لپهالت ل لر لهلهلکل

رعلنهسوترللبعلمموگ لتو لگسلپلال صلافلتلات لول
سیهت ل ل

لللوی لیگایل(.)18لبللهلتوجللعلبللعلگت ل لرللعلفاللوال رواوب ل ل

هابایکتلات ل صلوالتلس ل لیالگتلاگ لولب لرهاکلگسل
ل
ر

خهکهلهکل للوی لبلعلتارربلهتلس ل ،لیالشلاگت ل
ل

لول

رشواههل طاحلگسل ،لمیل لیالخلواللتلوجه لگسل لیال

هللوگت لولست ل ل خ ا لآل،ل للهوتلگس ل لوله مللر ل،ل

خللهس لستاس رملل لولگت لل هه لهللهکلسللوخ لسههللدگاکل

موگ لل خ ا ل لگسلج العلغاظل ل التملد لولی لهکلاشلدل

لشویلولیالگثالسش لگسلگتل ل خلهسللس ل لتوگسلدلخلهکلول

لتوگسدلم اوایلتییتعل رواوب ل التمد لاگلت ل لتلثثرالل

ههکلستاس رم ل یهوالاگل لوی لرمد.لگسلگت لاولیالگت ل

ااگالیهد،لولبلهلتوجلعلبلعلملدملگسیلهملپلژوهشل شلهبعلیال

لنهسوتر لللبلعلمملوگ لتلکل التملد ل

لولهوگت لشهاله دگ ،للیوملگسیهملگت لت قرل ل

ت قر ،لم فلست

هرداورابم لرعلجیول التمد ههکلست
سریل

ل رط لخلهکل

و ل شوی،لبااس لخوگهدلشد.لل

شاگت ل

یالشللاگت ل

لولهللوگت لشللهاله للدگ لولت ل لشللاگت ل

خ اآلست

ل رواوب لگم هسل لشوی.لهلدفلگسلگتل ل

خه لوله وهاگ لیالت قرق لبهلمموگ ل طهلللعلبلالاوکل

پلژوهشل،لیال امالعلگو لجدگسللهسکلبلهر اکلهلهلکلبللو ل

لتوس لبهر اکلبهسراوسلجلدگل

وجویلیالخهکههکل للوی لبلعلنهسوترللللشلهاله لدگ ،ل

شد لگسلخلهکلهلهکل للوی لبلعلس ل لیالهمدوسل ه لسشله ل

بااس لتوگسهت لگت لبهر اکههلیالتییتعلست ل لنهسوترلللل

یگیسدلرعلبهر اکههلمدگالل27لیاصدلگسل لوین لخلهکل

بعلمموگ ل مبرلراب لولیال خالتلرر لوتژن لههلولشمهسهت ل

پ هس رللم فلست

لس

لوی لبلعلس ل لاگلپلسلگسلگسووبهسلرو لطل ل7لاوسل لوایل

بهر اکههکلیگاگکلتوگ لست

لپهالت ل لبهشد.ل

73ل

بااس لپ هس رللم فل رواوب لخهکههکل لوی لبعلنهسوترللیالشهاله دگ

مواد و روشها

تهیه م یطهای کشت باکتری

م ل نمونه برداری

م یط کشت نوترینت آگار

لمدویل18ل مطقعلگسل ملهط ل للوی لبلعلنهسوترللللشلهال

گت ل ر لرش ،لتکل ر ل غل کلل

لوکل نلهال

ه لدگ لبلعلشلولللتصلهیف لگس خله لشلدل.لتل رانله لهللهکل

گس لرعلطب لیس والشار لسهسسد لتهرعلشلدل.لسلپسلیال

وللوعهلهکل
هشر ل التلسمهر ،لگطاگفل خهس لنهسوترلل ل

گتوروولبهلی هکل121لیاجعلسهس لناگیلولفشلهال15لپوسلدل

لخهکلگطاگفلجهی لههکلشهاله دگ لبعلمموگ ل للل

بالگتمچل ابرلبعل دتل15لیارقعلس او لولپسلگسلاسرد لتهل

س

س وسعلبایگاکلیالسظالناف علشد.ل

ی هکل48لیاجعلسهس لناگیلیالپار ههکلگسل اتللتوستلرل

جمع آوری نمونهلهای خاک آلوده به گازوییل

شد.لپسلگسلگسلقهیل لر لهلهلکلرشل للشلد ،لپارل لهلهلبلعل

ج رل واکلس وسعلههلیالفصللبههالولگسلم لصل التلهل

للدت24لسللهم لیالمللاگاتلل98لیاجللعلسللهس لنللاگیل

28سهس ل اکل مهط ل لوی لگسیهملشد.لس وسلعلهلهکلخلهکل

نا هن گاکلشدسدل(.)11ل

ج رل واکلشد ،لیالپهر هلهکلتلکلبلهال صلافلالاگال

م یط کشت نمکی حداقل

یگی لولباگکلگسیهمل س هتشلههکل رواوبل لبلعل س هتشلهه ل

گت ل ر لرش ،لمهوکلمدگاللس کهلهکل غل کلول

م قللشد.ل

ضاواکلباگکلاشدلبهر اکلههل ل لبهشلدل(جلدو ل.)1لگتل ل

آمادهسازی نمونهها

ر ،لپسلگسلتهرع،لیاللولعههکلسهتیلبیاگلبعل ریگ ل18ل

س وسعههکلخهکلپلسلگسلجدگسلهسکلاتشلعلهلهلول لوگیل

را للر التوسترلشدلولپسلگسلپمبعنل گاکلوللفوتلللنل گاکل

بعطوالره لل
سگتد،لگسلگلکلیول را ل اکلمبوالیگی لشدلول ل

یا للوللعلهله،للوللعلهلهلیالگتلوروولبلهلی لهکل121لیاجلعل

بهله ل خاو لشدسد،لسپسلتهلس ه لگسیلهمل س لهتشلهلهللیال

سهس لناگیلوفشهال15لپوسدلبالگتمچل ابرلبعل دتل15لیارقعل

ی هکلچههالیاجعلسهس لناگیلسههدگاکلشدسد.ل

س او لشدسد.ل

ل
جدو ل-1لتارربلس کههکل وجویلیال ر لرش لس و لمدگالل
هی

ل

غاظ لیا ر لرش ل(ناملباللر ا)ل

سول هتل

سول هتل

ف هتل

رااتدل

رااتدل

رااتدل

رااتدل
وسرومل

ه ل

مریت ل

سدت ل

را ر ل

پ هسر ل

سدت ل

2ل

1ل

2

2ل

 8 /1ل

 8 /6ل

 8 /6ل

تهیه رقتهای مختلف نمونههای خاک

باگکلتهرعلاا ههکل خ اآ،لگب دگلتکلناملگسلس وسلعل
خهکل لوی لاگلوس لرای لولباگکلتهرعلاا ههکل خ الآل

تهرعلشوی.لبعله ر لتاتربلاال لهلهلکل لوگل لرههشل لگسلللل
18-9لتهل18-3لتهرعلشدل(.)12ل
کشت نمونههای رقیق شده

ل قطالگس اتللمللشد،لتلهلاال ل18-1ل

یالگت ل اماعلبعلیس علپارل لهلهکلگسل اتللسلعلتلهت ،ل

گسلس وسعلبدس ل تد،لسپسلتکل را للر الگسلگت لاال لیال

تکل را للر الگسلهالاا لگضهفعلشد.لسپسلیالهالتلکلگسل

3ل را للر الساملفریتولوژکلمللشد ،لبعل دتلتکلیارقلعل

پار ل هللهکلفللو لبللعل رللیگ ل18ل را ل للر للال للر لرش ل ل

اوکلشرواللولعلگکلااگالیگی لشدلتهلاال ل-2ل18لگسلس وسلعل

سوتاتم ل نلهالسل او ،لملهوکلمصلها ل خ لالگضلهفعلول

یال18ل را للر ا
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بعطوالره للبهلس وسعل خاو لشد.لسپسلپار ههلبعل لدتل
ل

گب دگلگسلهالسوشلتکلپانمعلبعلمموگ لس هتمد لگس خه ل

46لسهم لیالی هکل25لیاجعلسهس لنلاگیلگسووبلعلشلدلسد.ل

شد.لبعل مظوالبهالبای لج لر لبلهر اکلیالس له لتاقلرحل،ل

پسلگسلگت ل دتلراوس ههکلتشورللشد لیالسطحلپارل ل

گب دگلبهر اکلیال ر لسوتاتم لباگثلرش لیگی ،پلسللگسل

اهبللاوت لولجدگسهسکلبویل(.)19ل

اسللرد لبللعلرللدوات ل لللهی ل(8/1لتللهل،)8/86لاسللوب لگسل

جداسازی پرگنهها

بللهر اکلتهرللعلشللدل(.)1لسللپسلبللعل للر لرش ل لس و ل ل

پسلگسلط لیوا لگسووبهسرو لپانمعهلهکلاشلدلرلای ل

مدگاللتهرعلشد لولغاظ ههکل خ اآللنهسوترللللسل او ل

بااس لول شههد لشدسد.لپانمعههکل شههد لشد ،لتوسل ل

یاصللد)لولهاتللکلگسلاسللوبهتل
ل
شللد ل(،8/1ل،8/5ل1لول9ل

لوپلگس اتللیالرمهالشلاع،لبعلپار ههکلمهوکلسوتاتمل ل

مهصللگسلسوشههکلبهر اتلهت لل لهوتلگشلها لشلد لیال

سللهسکل م قللللشللدسدل(.)14لبللعلگتل ل

ه ر لبخش،لگضهفعلشد.للولعههکلفهادلبلهر اکلبلعلمملوگ ل

لبعل دتل46ل

شههدلبعلگسگکلهالغاظ لگسل التمد لتهرعلشلدلل(.)15لسلپسل

سللهم لیالی للهکل25لیاجللعلسللهس لنللاگیلگسووبللعلشللدسد.ل

ر لرش لههکلبعل دتلچههاله لعلولی لهکل25لیاجلعل

شلللهته ل رلللالگسلل لیالگتل ل ل طهلللللع،لخلللهل لسلللهسکل

سهس لناگیلیالنلاملخهسلعل یهلیلبلعلشلروالنا هنل گاکل

رواوگانهسر ل لهللهکلجللدگلشللد لبللعلاوشلرشل لخطل ل

شدسدل(.)18لباگکلرم ا ل لوین لثهسوتلعل،لتر هاهلهلیالهلال

گسیهملشدل(.)12ل

سوب لرم ا لردواتلس وسعلهه،لتکلاطا لگسلس وسعلیوبها ل

گروه بندی کشتهای خالص

بالاوکل ر لرشل ل نلهال غل کلرشل لیگی ل،لپانملعل

نللها،لبللاگکلخللهل

تاتربلیوبها لپار لههکلمهوکلرش لخهل

بالگسهسلوتژن لههکلاتخ لشمهس لگسلج العلاسل ل،ل
گسدگس ،لرمها ،لگات ه لولاوگملراوس لولگسیهمل س هتشهلهکل
بروشر رهت لگسلج العلرهتلهالس،لگر لردگس،لنلام،لگسلدو للول
سر اگتلرش لههکلخهل

لشد لناو لبمدکلشد.ل

سترونسازی گازوییل

بلاگکلگتل لرلعلیالس وسلعلهلهلکلتر لهاکلفقل لم اوللایل
بهر اکلتاقرحلشد لبااس لشلویل،لبهتلدلنهسوترلللل صلاف ل
گب دگلسل او لشلویل.لگسل لجلهلرلعلملاگاتل ول لگسل لل
وجبلفاگاتل لبخشل لگسل لوگیلسلهسسد لنهسوترلللشلویل،ل
م للس او لسهسکلبعلر کلفرا اگسرو لولبلهلصلهف لهلهلکل
سر اوساولیکلس او لبهلاطال مهف ل8/45ل رواو لگسیهملشدل
(.)11ل
بررسی پتانسیل حذف آالینده توساط ساوشهاای
باکتریایی جدا شده
تیمار م یط کشت حداقل با غلظاتهاای مختلاف
آالینده و انواع سوشهای باکتریایی

بهر اکلههلبهلبهر اکلگولرعل قهت علشدسد.ل
بررسی میزان کدورت نمونهها

ریگ لاشلدلتلوی ل رواوبل لس وسلعلهلهکلتر هاشلد لگسل
طات لبااس لردواتلس وسعهلهلگاستلهب لشلدل.لبلاگکللگتل ل
مظوا،ل ریگ لجل

لسلواکلس وسلعلهله،لطل ل لدتلچهلهال

ه ع،لیالفهصاعهلهکلس لهس ل خ الآل(ل ظلعلس له لصل ال
ااگئ لبهر اکلتاقرحلشلد لبلعل لر لرلشل ،له لعلگو ،ل
ه علیوم،له لعلسلومللوله لعلچهلهامل)لگسلطاتل لبااسل ل
ردواتلمهصاعلتوس لیس هه لگسپو وف و اکلیالطلو ل
وجل888لسهسو الگسدگس نراکلشدل(،12ل،17ل16لول.)13لل
ت لیل آماری نتایج بدست آمده

قهت عل قهیتالمهصللگسلسمیشلردواتلس وسعهلهلبلهل
گس هی لگسلسلاملگفلیگال،SPSSلس لخعل13لگسلطاتل ل س لو ل
هاکلت ارللوگاتهسسلچمدمه ا للگسیهملشدل(.)28ل

بااس لپ هس رللم فل رواوب لخهکههکل لوی لبعلنهسوترللیالشهاله دگ
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شناسااایی باااکتریهااای دارای پتانساایل حااذف

پسلگسلرش لخهکههکلج رل واکلشلد لگسل ملهط ل

گازوییل

لللوی لبللعللنهسوترللللگطللاگفلشللهاله للدگ لولجدگسللهسکل

بللهر اکهللهت لرللعلیال للر ل رللالشللد ،لبرشلل ات ل

هه،لباگسهسلوتژن لههکل هراوسلووپ لول
بهر اکههکل ل ل

ردواتلاگلیالس له لهلهلولغاظل لهلهکل خ الآل التملد ل
بعمموگ لشلهخ
گتیهیلرایسد،ل ل

ت هوتلیالظلههالرالوس لهلهکلگتیلهیلشلد ل(جلدو ل)2لول

ل رواوبل ل لتییتلعلرمملد ل

ه ملللر ،لباگسلللهسلس لللهتجلمهصلللللگسل س لللهتشهلللهلول

لنهسوترللیالشهاله دگ لگس خه لشلدسدل.لگتل لبلهر اکلهلهلل

س هتشلههکلبروشر رهت ل(جلدو ل،)9ل18لسلوتعلل خ الآل

طب لیس والر ه لاگهم هکلبان ،لشمهسهت لشدسد.ل

بهر اتهت للیالخهکههکل لوی لبعللنهسوترللللشلهاله لدگ ل

نتایج

جدگسهسکلولبعلمموگ لبهر اکههکلتییتعلرممد لنهسوترلللل

ل

9

سهمن گاکلشدسد ل(.)DDB 1-10ل
گسلش ها ل1لتهل18ل ل

نتایج حاصل از جداسازی باکتریهای موجاود در
خاکهای آلوده
ل

جدو -2لبااس لوتژن لههکلاتخ لشمهس لراوس لبهر اکلههکلجدگسهسکلشد ل
س هتشلههل

DDB1

اتخ لشمهس ل

بهسرلل

اس

لراوس ل

DDB2

رورول
بهسرلل

DDB 3

بهسرلل

DDB4

رور

DDB5

ل

رور

شراکل

شراکل

شراکل

رامل

رامل

اس

اس

اس

اوش ل

اوش

DDB6

ل

رور

ل

بهسرل

بهسرلل

رامل

رورول
بهسرلل

رور

س ردل

صوات

گسدگس لراوس ل

وس ل

روچکل

وس ل

وس

روچکل

روچک

وس ل

وس

روچکل

روچکل

رمها لراوس ل

صهفل

سهصهف

سهصهفل

سهصهف

سهصهفل

صهف

سهصهفل

صهف

صهفل

صهفل

غرال

غرال

د ل

د ل

د ل

د ل

را لگک

را لگکل

غرال

گات ه لراوس ل
اوگملراوس ل

د ل

د ل
را لگک

غرارا ل
گکل

د
را لگکل

س ردل

DDB7

DDB8

DDB9

DDB10

د ل
را لگک

اوش

غرال

د

د ل
را لگکل

غرارا ل

غرارا ل

گک

گکل

س ردل

را لگکل

ل

جدو -9بااس لوتژن لههکلبروشر رهت لراوس بهر اکههکلجدگسهسکلشد ل
بهر اکلههکل
وایل

DDB1

DDB2

DDB3

DDB4

DDB5

DDB6

DDB7

DDB8

DDB9

DDB10

س هتشل
نامل

-ل

+ل

+ل

-ل

+ل

-ل

-

-ل

+ل

-

رهتهالسل

+

+

+

+ل

+

+ل

+

+ل

+

+ل

ت اکل

+ل

+ل

+ل

+

+ل

-

+ل

+

+ل

-ل

گسپوال

+ل

+

+ل

+

+ل

-

+ل

+

+ل

-ل

گر ردگسل

+ل

+ل

+

+ل

+ل

+ل

-ل

-

-ل

-ل

سر اگتل

+

-ل

+ل

+

+ل

+

+ل

+

-ل

+ل

گسدو ل

+ل

-ل

-ل

+ل

-

+ل

-

+

-ل

-ل

الر وسل

-ل

+ل

+

-ل

+

-ل

-

-ل

+ل

-
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ل

نتایج حاصل از بررسی میزان کدورت تیمارها

رههشلردواتلس وسعلههلگسله لعلسلوملبلعلبللدلیال لوایل

بررسی میزان کدورت در زمانهای مختلف

غاظ لسعلیاصلدل التملد لبلرشلتلالل شلههد لشلد لگسل لل

پللسلگسلتر للهال للر لهللهکلرشل لمللدگاللس ول لبللهل

(س ویگا.)1ل

غاظلل هللهکل خ اللآل التمللد لولسللوشلهللهکل خ اللآل

بررسی میازان کادورت در غلظاتهاای مختلاف

بهر اتهت ل،ل ریگ لردواتلمهصللیالچهلهاله لعل لوگل ل

آالینده

بعلگت لشاحلبوی:لیالتکلغاظ لخهصلبلهلگفلیگتشلس له لل

بللهلگفللیگتشلغاظلل لگسل8/1لتللهل9لیاصللدلرللدواتل

برشتلالشلد للولگتل ل رلیگ ل
تهله علسوملردواتلس وسعههل ل

ههبرشتالشد لگس .لگفلیگتشلغاظل لگسلسلعلیاصلدل
ل
س وسعل

گفیگتشلگسلغاظ ل8/1لتهل1لیاصدلچش هراتالگسلغاظ ل1ل

بعلبهالل وجبلرههشلردواتلیالباخ لس وسعههلشد لرعل

تهل9لیاصدل التمد لگس .لیالتکلغاظ لخلهصلپلسللگسل

توگسدلرههشلاگسد ه لم فل رواوب ل التمد لیالگتل ل
غاظ لاگلبعلیسبه لیگش علبهشدل(شول.)1ل

ه علسوملگفیگتشلردواتل واآلتهلرههشلتهف علگسل ل.ل
ل

ل

شولل-1لس ویگالبااس لردواتلمهصاعلگسلتر هاههکلبهر اتهت لل(18لسوتعلبهر اکلجدگسهسکلشد )لیالغاظ لههکل خ اآل التمد لول
س ه ههکل خ اآل
ل

بررساای میاازان کاادورت درتیمارهااای باکتریااایی
متفاوت

یالغاظ ل8/1لیاصدل التمد :لبعتاتربلبلهر اکلهلهکل
ههلبرشتلات ل رلیگ ل
ل
(،9ل1لول)2لولیالسههت ،لسهتالبهر اک
ردواتلاگلسشه لیگیسد.ل

یالغاظ ل8/5لیاصدل التمد :لبعتاتربلبلهر اکلهلهکل
(9لول)1لولیالسههت ،لسلهتالبلهر اکلهلهلبلرشلتلات لل رلیگ ل
ردواتلاگلسشه لیگیسد.ل

بااس لپ هس رللم فل رواوب لخهکههکل لوی لبعلنهسوترللیالشهاله دگ
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یالغاظ لتکلیاصدل التمد :لبه اتربلبهر اکلهلهکل

سوتعهلهکلجدگسلهسکلشلد ،لیالغاظل لهلهکللفلو لاشلدل

برشتلات ل رلیگ ل
(،1ل9لول)2لولیالسههت ،لسهتالبهر اکههل ل

سوایسدل(شول.)1ل

ردواتلاگلسشه لیگیسد.ل

شناسااایی باااکتریهااای دارای پتانساایل حااذف

یالغاظ لسعلیاصدل التمد :لبعلتاتربلبلهر اکلهلهکل
ههلبرشتلات ل رلیگ ل
ل
(،9ل2لول)1لولیالسههت ،لسهتالبهر اک
ردواتلاگلسشه لیگیسد.ل
بمهباگت ،لپس لگسلرشل لجدگنهسلعلگتل لبلهر اکلهلهللیال
للر لس ولل لمللدگال،لمللهوکلغاظلل لهللهکل خ اللآل
لنهسوترل،لسعلسوتعل(بهر اکل،2لبهر اکل9لولبهر اکل)4لگسل
بهر اکههکلجدگسهسکلشد لیالغاظ لتلکلیاصلدلولیول
سوتعل(بهر اکل9لولبهر اکل)4لیالسهتالغاظل لهلهل(،9ل1لول
8/5لیاصد)لاهیالبعلردواتلبویسدلولرداواتلیالخلوالل

گازوییل

رعلبهالتات ل ریگ ل
ل
یالسههت لسوتعلبهر اتهت للش ها ل9ل
ردواتلاگلیال ر لرش لگتیلهیرای لبلوی،لبلعلمملوگ ل
بهر اکلشهخ

ل صافلرممد لنهسوترللللیالخلهکلهلهکل

للوی لشللهاله لدگ لگس خلله لشلدل.لگتل لسللوتعلیال اماللعل
پهتهس لبهلگسیلهمل س لهتشلهلهکلبروشلر رهلت ل خ الآلطبل ل
یس والبان لشمهسهت لشدل(.)21لبلهلگسل هی لگسلرارلدههکل
شمهسللهت لبللهر اکهللهل(جلدو لهللهکل،2ل9لول)4لگتل لسللوتعل
4

شمهسهت لولبعلمموگ لسویو وسهسل تاوژسی ،لنیگاشلشد.ل

توجه لیال ر لرش لگتیهیلس ویسد،لیالمهل لرعلسلهتال
ل

جدو -4لس هتجل س هتشههکلتخصص لگسیهملشد لباگکلشمهسهت لسههت لجدگتعل(بهر اکل)9لتییتعلرممد لنهسوترلل
رهتهبولر

ل

س هتشل

م هسر لبعل
KOHل

گر ردگسرو ل

س ریعل

+ل

+ل

+ل

س هتشل

ت اکل

س هتشل

س هتشلونوس-ل

رللایل

پاوسووتال

س ریعل

+ل

-ل

-ل

س هتشل

گسدو ل

س ریعل

-ل

س هتشل
س ریعل

یرابور روسل
لریت ل
-ل

تولردلH2Sلگسل
سر رر ل
+ل
رهتهالسل
+ل

گر ردگسل

س هتشللوگ ل

س هتشلسر اگتل

هرداولریلسشهس عل

هرداولریلرهستر ل

-ل

+ل

-ل

-ل

هرداولریلگوا ل

لرپهسل

صافلژالتر ل

ف هتل

+ل

+ل

+ل

+ل

یکل رمهسلفمرلل

تولردلنهسلگسل

تولردلگسردلگسل

فلهلر ل

السر ل

ناوریل

ناوریل

پو ولر رو ل

-ل

+ل

-ل

+ل

-ل

اشدلیالی هکل

اشدلیالی هکل

تولردلر والر وسل

قهو

لبعلس کل

قهو

لبعلس کل

قهو

لبعلس کل

چههالیاجعل

41لیاجعل

سعلیاصدلل

پمجلیاصدلل

7لیاصدلل

-ل

+ل

+ل

+ل

+ل

ل
ب ث و نتیجه گیری
لس هتجلگت لپژوهشلسشه لیگیرعلیالخهکلهلهلکل للوی ل

گسدلگسلخهکههکل لوی لبلعل
ل
ههلسریلتوگس ع
ه ولگس لول ل ل

بعلنهسوترللشهاله دگ لبهر اکلوجویلیگای.لبعلگت ل لمل ل
ل

تارربهتلس

،لبلهر اکلهلهلاگلجدگسلهسکلرمملدل.لگتل لگ لال

رعل لوین لبهلتارربلهتلس ل لولنهسوترلللل لهسرلگسلاشلدل

برهسهالگتل ل لئاعلگس ل لرلعلبلهر اکلهلهلالهیالبلعلت للل

بهر اکههلیالخهکلول ر ههکل لوی لبعلتارربهتلس ل ل

تارربللهتلس ل لیالغاظ ل هللهکل وجللویلیالخللهکلهللهکل

ل(نهسوترل)لس لشوی.لس هتجلمهصللگسلپلژوهشلجلهاک،لبلهل

س هتجلبعلیسل ل لد لتوسل لپژوهشلهاگ ل للدیلپرشلر ل
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یاعلست

ل

لوی له مدلول و لگس لیالتییتعلتاررربهتلس ل لیال
شاگت ل خ اآل

لولهوگت ل ؤثابهشمدل(13لول.)22ل

سلللهسو البااسل ل لس ویسلللدلولرلللهاگت ل لاگلیالتییتلللعل
تارربهتلس

لسشه لیگیسد.ل

س هتجل هلسشله لیگیلرلعلبلهر اکلهلهکلجدگسلهسکلشلد ل

س هتجلت ارلل هاکلسشه لیگیلرعلمه للس له ل،لغاظل ل

س ب لبعلغاظ لههکلپهتر لنهسوترلل قهومله مدلولتللدلگیل

ولسوشلبهر اتهت للولگثلالتلله ا ل لهلهللیالسلطوحل(،8/1ل

کلگسلسللوتعهللهکلبهر اتللهت لاللهیالبللعلت لللل
ل
بللرشتللا
ل

یاصد)لیالت هملتر هاههل لم یگالگس لولت همل
ل
،8/5ل1لول9ل

غاظ لههکلپهتر لنهسوترل له مد.لگت لگ ال لتوگسدلسهشل ل

بهر اکههلیالغاظ هلهکل خ الآل التملد لولس له لهلهکل

گسلت للهوتهللهکلژس رو ل لولیالس ریللعلت للهوتلیالسر ل ل

خ اآلالهیالبلعلاشلدلبویسلدل.لبملهباگت ،ل ل لتلوگ للس ریلعلل

کرللعلغاظل لهللهکلبللهالکل
سیت ل ل لهللهللبهشللد.لبللعلطللوا ل

ناف لبهر اکههکلجدگشد لس ب لبعل لوین لخلهکلبلهل

لنهسوترلل(پمجلیاصد)لگسل س هسعلت للژس رول لباخل لگسل

لنهسوترلللل قللهومله ل مدلرللعلیالبللر ل لهللهللبللهر اکل9لگسل

بهر اکلههلفاگتالگس ؛لگ هلیال قهبل،لسوتعل،9لغاظل لهلهکل

قهو

برشتاکلباخوایگالبوی.لتوگ لاشدلگتل لبلهر اکل
ل ل

بهالتاکلگسلنهسوترللاگلت لل لرمد.لت لهوتلیال سل هسعل
ل

ولسریلتوگ لتییتعللنهسوترللیالغاظ ههکل خ اآلبااس ل

ت للژس رو لبهر اکههکلجدگسهسکلشد لگسلخهکهلهکل

شد.لس هتجلگت لبااس لسشه لیگیلرعلبلهر اکل9لیالغاظل ل

لللوی لبللعلتارربللهتلس لل لتوسلل لپژوهشللهاگ ل لللدیل

8/5لیاصللدلبللرشلتللات لرللدواتلاگلیگایلولگسلبللر لسللهتال

نیگاشلشد لگس ل(،18ل15لول.)29ل

بهر اکههکلجدگسهسکلشلد لبلعلمملوگ لبلهر اکلشلهخ

ل

پللژوهشهللهکل لللدیکلیالیس ل لگس ل لرللعلسشلله ل

تییتعلرممد لنهسوترللیالخهکههکل لوی لشلهاله لدگ ل

لیهدلسوتعههکل خ الآلبهر اتلهت لسلعلتمهلهلس لب لبلعل

لاف ل لشوی.لبهلتوجعلبلعلگتل لرلعلتلوگ لاشلدلولاهبارل ل

لللوین هللهکلبللهلتارربللهتلس ل لول ش ل قهتل ل قللهومل

تییتلعلبلهر اکلهلهلملوو لبللالتلاگر ل التملد لبلعلشللاگت ل

ه ل مد،لباوللعلباخل لگسل لهللهلاهیاسللدلگسلتارربللهتلس ل ل

لولهوگت لسرلیلب ل ه لیگایلل(،)11ل ل لتلوگ ل

رط لول

بعمموگ ل مبرلراب لول هی لغ گت لگس هی لرممدلولبمهباگت ،ل
ل

س ریعلنراکلرایلرعلبلهر اکل9لیالشلاگت ل

وجویل للوین لس ل لول شل قهتل لسلعلتمهلهل لهسرلاشلدل

مطقللعله للدگ لاهبارلل لگسلل هی لیالتییتللعلنهسوترللللول

شویلباوعلوجلویلل لهلهلل وجلبلاشلدلبرشل اللول

سهسکلخهکههکل لوی لبعللنهسوترللاگلیگای.لبهلتوجعل
ل
ل
پهک

سللاترتللالبللهر اکهللهکل قللهومل ل لشللوی.لرللهتات واگلول
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ه وهاگ ل()1333لیالپژوهش ل وف لبعلجدگسلهسکللسلوتعل
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گس رمهو وسهسهسلخهکههکل لوی لشدسدلرلعلالهیالبلویلگسل

ج اللعللنهسوترللل،لگسلطاتل لگسللدگس لنرللاکل رللیگ ل التمللد ل

رابهسو لولسهتالتارربهتلس ل لگسابرلللگل –لههلیگلیرله ل

بهار هسد لیالگس ههکل س هتش،لبهلاوشلههکل مهسبلگسلابرللل

گس هی لغ گت لرممد.لس هتجل س هتشل لههلسشه لیگیلرعلبلهل

گس هی لگسلنهسلراو هتوناگف ل(،)GCلس ب لبعلرلهابایکل

گفیگتشلتلدگیلولاشدلبلهر اکل(گفلیگتشلرلدواتل لر ل

رای لس هتجلگت لپژوهشلگادگملشوی.لل

ههلس
ل ل

لگفیگتشل لتهبلدل.لگ رلهسکلل

ل

رش )ل ریگ لتییتعل وگیلس

وله وهاگ ل()2885لسرلیلتییتلعلتارربلهتل خ الآلس ل ل

ل

بعوسراعلسوتعگکلگسلپیویو وسهسلیال دتلس ه ل3لاوسلگسل
ل
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Abstract
Introduction: Environmental contamination with petroleum is an important issue. Diesel oil is
a common pollutant. Bioremediation is a new technology to clean up soils. This study was
aimed to achieve microorganisms with power of soil cleaning.
Materials and Methods: The bacteria of the contaminated soil with diesel oil were isolated
based on morphological and biochemical characteristics. The degradation ability of the isolated
bacteria was checked for the consumption of diesel fuel in the minimal salt medium containing
different concentrations of diesel fuel (0.1, 0.5, 1 and 3%). Through the checking process, the
turbidity due to the bacterial growth with the control tubes was compared.
Results: In the study, 10 different bacterial strains were found. Turbidity measurement results
showed that the factors of time, concentration of the pollutant, bacterial strains and interactions
between them were significant in all treated samples. In a particular pollutant concentration, as
the time passed, the turbidity of the samples was exceeded. The increase rate of turbidity in the
concentrations 0.1-1% was more dramatic than the 1-3% concentrations. 3 of the isolated strains
in all concentrations caused a higher turbidity than other strains.
Discussion and Conclusion: In the treated samples, the maximum turbidity was caused by the
bacterium number 3, which late on, was identified as Pseudomonas aerogenesis. This bacterium
was chosen as the best diesel oil degrader of the polluted soils with respect to the climatic
conditions of as Hamedan’s.
Key words: Bioremediation, Soil pollution, Diesel fuel, Bacterium, Pseudomonas aerogenesis,
Hamedan
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