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چکیده
روشهای مختلفي برای پاکسازی مناطق آلوده به نفت ارائه شده است كه شامل روشهای فیزیكي مانند سوزاندن ،افزایش تهویه و جذب
دمایي ميباشد .روشهای شیمیایي شامل رسوبدادن ،استخراج از طریق حاللها ،اكسایش و احیا ميباشد .در مقابل ،زیست پاالیي
خاکهای آلوده یعني به كارگیری گیاهان سبز و میكروارگانیسمها در اصالح خاک و حذف آالیندههای زیستمحیطي ،یك روش
كمهزینه و بدون آسیب به بیولوژی خاک و اكوسیستم است .این رویكرد به دالیل ارزاني ،سادگي ،عدم تأثیر سوء بر خواص فیزیكي،
شیمیایي و بیولوژیكي خاک ،افزایش پوشش گیاهي و پیامدهای مثبت آن در سالهای اخیر روزبهروز رو به افزایش ميباشد .قارچها مي-
توانند با تجزیه مواد نفتي موجب كاهش آلودگي نفتي شوند .آنها ميتوانند مواد مضر خاک را تغییر داده و یا از بین ببرند و در نتیجه ،آنها
را از دسترس سایر موجودات خارج نموده و سبب كاهش مخاطرات زیست محیطي شود .در طي زیست پاالیش مناطق آلوده با نفت،
تركیبات مضر ميتوانند توسط آنزیمها در داخل قارچ یا خاک متابولیزه شوند .گیاه باعث افزایش اكسیژن خاک ميشود و اكسیژن یك
عامل تعیینكننده در رشد و فعالیت میكروارگانیسمهای هوازی خاک و همچنین عامل تعیینكننده در اولین مرحله از تجزیه تعداد زیادی از
تركیبات شیمیایي ازجمله تركیبات آروماتیكي ميباشد.
کلیدواژه :آلودگي ،خاک ،نفت ،شیمیایي.
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مقدمه

سالهای اخیر تعداد محیطهای آلوده با تركیبات خطرناک

رشد روزافزون فعالیتهای صنعتي از یك سو و عدم رعایت

افزایش یافته است .این موضوع ،دانشمندان علوم

الزامات زیست محیطي از سوی دیگر ،سبب شده است تا در
چند دههی اخیر ،بخش عظیمي از آالیندههای هیدروكربني
به واسطه عواملي نظیر دفع و دور ریز نامناسب فاضالبها و
ضایعات مراكز صنعتي ،پخش آالیندهها توسط پاالیشگاهها
و نیروگاهها ،نشت آالینده از مخازن نفتي زیرزمیني و
ایستگاههای سوختگیری ،تصادفات تانكرها ،نفتكشها و
غیره ،وارد محیطزیست شوند .بخشي از آالیندهها،
خصوصاً قسمتي كه از لحاظ ساختاری شبیه به تركیبات
طبیعي هستند ،سریعاً توسط میكروارگانیسمهای موجود در
خاک و آب و یا تحت تأثیر عوامل فیزیكي و بیولوژیكي
تجزیه و حذف ميشوند ،اما بخش عمدهی آن ،خصوصاً
قسمتي كه دارای ساختارهای جدید ،پایدار و بهخصوص
حلقوی ميباشد ،بهكندی تجزیه ميگردند و یا در مواردی
این تجزیه آنقدر كند ميباشد كه عمالً غیرقابل تجزیه
هستند .تجمع این تركیبات شیمیایي در داخل محیطزیست،
تهدیدی جدی برای سالمت انسان ،محیطزیست و
موجودات اكوسیستمهای زنده است [ .]3فعالیتهای صنعتي
و مراكز مسكوني و تجاری سبب ورود آالیندهها به محیط و
كاهش كیفیت اكوسیستمهای محیط شده است .محیط
خاک و آب آلوده در یك اكوسیستم عمدتاً توسط فعالیت-
های بشر ایجاد ميشوند .آلودگي محدود به مناطق شهری یا
مناطق صنعتي نميگردد ،بلكه آلودگي ميتواند در مناطق
خارج از شهر نیز اتفاق ميافتد .در سالهای اخیر تعداد
محیطهای آلوده با تركیبات خطرناک افزایش یافته است.
این موضوع دانشمندان علوم محیط زیست را بر آن داشته
است كه به توسعه ی فناوریهای جدید و مطابقت دادن این
فناوریها با روشهای موجود جهت اصالح محیطهای
آلوده بپردازند .در حال حاضر مهندسان محیطي دربارهی
اصالح محیطهای آلوده با محصوالت نفت خام با مشكالتي

محیطزیست را بر آن داشته است كه به توسعهی فناوری-
های جدید و مطابقت دادن این فناوریها با روشهای
موجود جهت اصالح محیطهای آلوده بپردازند [ .]1در حال
حاضر مهندسان محیطي دربارهی اصالح محیطهای آلوده با
محصوالت نفت خام با مشكالتي مواجه ميباشد .عالوه بر
آن ،این تركیبات در محیط خاک و محیط آب بهصورت
غیریكنواخت پخش ميشوند [.]4
بیوچار مادهای متخلخل غني از كربن است .بیوچار از طریق
فرآیند ترموشیمیایي مواد آلي در یك محیط فاقد اكسیژن
ایجاد شده و خواص فیزیكي شیمیایي مناسب جهت ذخیره
بلند مدت كربن در خاک را دارد [ .]5كاربردهای اصلي
بیوچار در مدیریت زیست محیطي شامل موارد بهبود كیفیت
خاكي ،مدیریت بقایا ،كاهش دادن تغیرات محیط و تولید
انرژی ميباشند .بیوچار محتوی كربن زیاد است به همین
علت بیوچار ميتواند برای بهبود خصوصیات فیزیكي ،بهبود
خصوصیات شیمیایي و بیولوژیكي خاکها به كار رود [.]2
از بین هیدروكربنهای نفتي ،هیدروكربنهای آروماتیكي
حلقوی از لحاظ سمیت و سرطانزایي اهمیت خاصي دارند
[ ،]7هیدروكربنهای آروماتیكي حلقوی نهتنها سرطانزا
هستند ،بلكه موجب اختالالت غدد درونریز و تولد
زودرس نیز ميگردد [ .]8زیست پاالیي 3فرآیندی است كه
از عوامل زیستي جهت حذف بقایای سمي استفاده ميكند.
روش زیست پاالیي بهطور موفقیتآمیز در اكثر مناطق
جهان استفاده ميشود .سرعت تجزیهی آالیندهها توسط ریز
موجودات به عوامل مختلفي مانند حضور آالیندههای
متفاوت ،میزان رطوبت ،دما ،فراهم بودن مواد غذایي و
زیست افزایي 6وابسته است .در طي فرآیند زیستپاالیي،
ریز موجودات از آالیندهها بهعنوان منبع كربن و انرژی
استفاده ميكنند.

مواجه ميباشد .عالوه بر آن این تركیبات در محیط خاک و
محیط آب به صورت غیریكنواخت پخش ميشوند [ .]6در

1-Bioremedation
2- Bio-synergy
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آلودگی زیستی

انواع روشهای حذف آالیندههای شیمیایی
3

خاک ،محیطي است كه سطح كرهی زمین را پوشانده و

 -غرقابسازی خاک

روی اكوسیستم تأثیر ميگذارد .همچنین خاک یك محیط

در این روش ،جهت خارجسازی آالیندهها از خاک ،خاک

پیچیده برای زندگي موجودات است .آلودگي بهعنوان یك

آلوده توسط یك محلول مناسب غرقاب ميشود .محلول-

مشكل جهاني مطرح است كه دلیل آن نبود سیاستهای

های استفاده شده سبب تحرک آالیندهها ميگردد كه این

تنظیمكنندهی مؤثر در جهت رفع آلودگي كشورها ميباشد

عمل از طریق تشكیل امولسیون یا واكنش شیمیایي انجام

[ .]1افزایش جمعیت میكروبي و افزایش فعالیت میكروبي در

ميشود .محلول عبور داده شده از بین خاک آلوده جهت

نتیجهی كاربرد بیوچار در خاک گزارش گردیده است.

جریان دوباره یا اصالح جمعآوری ميگردد .محلول غرقاب

تغییرات ایجاد شده در جمعیت میكروبي خاک و فعالیت-

كننده ممكن است آب ،محلول اسیدی یا بازی ،عامل معلق

های آنزیمي روی فرآیندهای ژئوشیمیایي خاک تأثیر مي

كننده ،عامل احیاكننده حالل یا مویان 6باشد .این روش

گذارند .تأثیرات اولیهی بیوچار روی جوامع بومي خاک،

اصالحي به دلیل نفوذپذیری اندک خاکها با مشكل مواجه

به عنوان یكي از موضوعات اساسي كاربرد بیوچار در خاک

ميشود [.]33

مطرح ميباشند .كاربرد بیوچار در خاک سبب ارتقاء قدرت

 -خاکبرداری

تجزیه كنندگي جوامع بومي خاک ميگردد كه این امر به

از بین فناوریهای موجود ،خاکبرداری از مكان آلوده و

دلیل بهبود شرایط جمعیت میكروبي است .بیوچار توانایي

انتقال آن به یك محل دفن ،سریعترین و سادهترین روش

خاصي در مدیریت بقایای منشأ گرفته از حیوانات و گیاهان

جهت پاکسازی محیط از آالیندهها به شمار ميرود .روش

دارد .استفاده از بقایای بیومس جهت تولید بیوچار نه تنها

خاکبرداری برای محدودهی وسیعي از آالیندهها مناسب

اقتصادی بوده بلكه مفید نیز هست .مزایای استفاده از بیوچار

است .اگرچه این روش ،مشكل آلودگي را حل ميكند ولي

شامل تولید انرژی و تقلیل تغییرات آب و هوایي است.

بهعنوان یك روش اصالحي به شمار نميرود .همچنین

بقایای بیومسي كه جهت تولید بیوچار به كار مي روند شامل

تولید و خروج مواد ناپایدار در حین عملیات حفاری ممكن

بقایای محصوالت ،بقایای جنگلي ،بقایای كودهای حیواني

است مشكالتي را ایجاد نماید .انتقال خاک آلوده از بین

و بقایای لجن فاضالب هستند .كاربرد بیوچار به عنوان یك

مناطق شهری ميتواند بر مقبولیت روش كندن تأثیر منفي

استراتژی هدفمند برای مدیریت جوامع خاکزی به صورت

گذارد [.]36

یك موضوع جالب در حال گسترش ميباشد .تحقیقات
1

بنیادی روی بررسي تاثیرات بیوچار بر تجزیهكنندگان اولیه

 -فرآیند شستشوی خاک

(باكتریها و قارچها) متمركز شده است .روشهای

آب مورد استفاده جهت شستشوی خاک ممكن است همراه

پاكسازی خاكي و آب آلوده در حال توسعه ميباشند .یكي

با یك عامل شستشوی معلق كننده ،عامل شستشوی بازی و

از مهمترین فنآوریها جهت كاهش تجمع آالیندهها،

عامل مویان همراه باشد .كاربرد آب به همراه این عوامل به

كاهش دسترسي زیستي آالیندهها ميباشد .بیوچار به عنوان

حذف مواد آالینده و عناصر سنگین از خاک آلوده كمك

یك اصالحكننده جهت كاهش دسترسي آالیندهها در
محیط خاک مورد استفاده قرار گرفته است [.]31

1- Waterlogging of the soil
2- Adjuvant
3- Soil washing
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ميكند .فرآیند شستشوی خاک ممكن است بر اساس

تبدیل ميكند .مواد جامد محتوی كربن و خاكستر هستند.

انحالل آالیندهها ،ایجاد سوسپانسیوني از آالیندهها یا تغلیظ

گازهای تولید شده در فرآیند تجزیهی حرارتي اشتعالپذیر

آالیندهها از طریق جداسازی ذرات انجام پذیرد .روش

ميباشند .این گازها شامل دیاكسید كربن ،متان و هیدروژن

شستشوی خاک جهت پاکسازی آالیندههایي از قبیل

ميباشند .گازهای ایجادشده طي فرآیند تجزیهی حرارتي

فلزات سنگین ،آالیندههای رادیواكتیو و آالیندههای آلي به

باید اصالح شوند .آالیندههایي كه جهت اصالح درروش

كار ميرود .خاکهای دارای مواد هومیك 3ممكن است

تجزیهی حرارتي به كار ميروند ،شامل آالیندههای آلي

نیاز بهپیش تیمار داشته باشند .روش شستشوی خاک برای

نیمه فرار ،حشرهكشها و هیدروكربن هستند [.]31

اصالح آالیندههای مختلط با مشكالتي مواجه است [.]31

 -روش شیشهای كردن

 -روش اصالح شیمیایي

خاکهای آلوده در دمای باالتر ذوبشده و مواد حاصل از

در روشهای شیمیایي ميتوان خنثيسازی و اكسیداسیون
شیمیایي را نام برد .روش خنثيسازی فرآیند سمیتزدایي و
غیرمتحرکسازی است كه برای كاهش واكنشپذیری و
خورندگي دستگاههای دارای اسید و باز استفاده ميشود
[.]34
اكسیداسیون شیمیایي و احیای شیمیایي ،شامل واكنشهای
اكسایش/كاهش هستند .در این واكنشها آالیندههای مضر
بهطور شیمیایي به تركیبات كم محلول ،كمتحرک و با
سمیت كمتر تبدیل ميشوند .در واكنش اكسایش
انتقالدهندههای الكتروني ،انتقال الكترون از یك مادهی
شیمیایي به ماده شیمیایي دیگر صورت ميگیرد .اكسیدانت-
های مورد استفاده شامل اكسیدانت پرمنگنات سدیم،
پرمنگنات پتاسیم ،پراكسید هیدروژن ،اوزون و پرسولفات
سدیم ميباشند [.]35

ذوب این خاکها به اشكال شیشهای با قابلیت آبشویي
كم تبدیل ميشوند .روش شیشهای كردن بهعنوان یك
سیستم دگرجا موجب كاهش تحرک بقایای آالیندهها مي-
گردد [.]32

 -فرآیند سوزاندن

6

در روش سوزاندن جهت حذف آالینده ،دمایي در
محدودهی  871تا  3611درجهی سلسیوس به خاک آلوده
داده ميشود .خاکهای آلوده در محل خودشان یا داخل
كورههای مخصوص سوزانده ميشوند .هنگام سوزاندن
آالیندهها فلزات سنگیني از قبیل سرب ،كادمیم ،جیوه و
آرسنیك تولید ميگردند .فلزات ایجاد شده ممكن است با
سایر عناصر واكنش داده و تركیبات خطرناكي تولید نمایند
[.]37

 -فرآیند جامدسازی

1

 -روش تجزیهی حرارتي

روش جامدسازی بهعنوان یكي از روشهای فیزیكي-

تجزیهی شیمیایي مواد آلي در شرایط بدون اكسیژن با اعمال

شیمیایي است كه بهمنظور اصالح بقایای مخلوط خطرناک

حرارت است .بهدلیل حضور اكسیژن ،مقداری جزیي

و بقایای رادیواكتیو استفاده ميگردد .در این روش ،بقایای

اكسیداسیون اتفاق ميافتد .در عمل ممكن نیست كه یك

مذكور درون كپسولهایي قرار داده ميشوند تا به مواد

محیط عاری از اكسیژن فراهم گردد ،لذا دستگاههای

جامد تبدیل شوند .محصول این فرآیند ممكن است بلوک

تجزیهی حرارتي با مقادیر اندک از اكسیژن به كار گرفته

مونولیتیك ،4مواد شبهرس ،ذرات ریز گرانوالر 5یا بعضي

ميشوند .این سیستم ،تركیبات خطرناک مواد آلي را به
تركیبات گازی شكل ،مقادیر اندک از مایعات و مواد جامد
1-Humic

2-Burning
3- Solid cristalition power
4- Monolithic
5- Finely granular

61

انواع روشهای حذف آالیندههای شیمیایي

اشكال فیزیكي باشند كه عموماً با عنوان مواد جامد در نظر

در این روش ،گازهایي به زیر سطح خاک زمین منتقل مي-

گرفته ميشوند .در این روش ،خطرات بالقوهی بقایا از

شود تا تجزیهی زیستي آالیندهها توسط ریز موجودات

طریق تبدیل كردن آالیندهها به اشكال كم محلول،

ارتقاء یابد.گازهای مورد استفاده در این روشها سبب

كمتحرک و با سمیت كمتر كاهش ميیابد .طبیعت فیزیكي

فراهم آوردن مواد جهت تجزیهی كومتابولیك 4ميگردد .با

آالیندهها لزوماً توسط فرآیند جامدسازی تغییر نميیابد.

وجود اینكه بستر تحریككنندهی رشد ریز جانداران برخي

تركیبات آلي و تركیبات غیرآلي ميتوانند از طریق فرآیند

از آالیندهها توسط فرآیند تبخیر از خاک حذف ميشوند

رسوب ،جذب و كمپلكسسازی كمتحرک گردند.

ولي این روش جهت حذف آالیندهها متكي به روش

 -فرآیند كمپوستسازی

تجزیهی زیستي آالیندهها است [.]61

3

در این روش ،جهت فراهمآوری شرایط بهینه برای رشد
ریزجانداران ،خاکآلوده پس از برداشته شدن با یك عامل
كمپوستي از قبیل علف خشك ،چوب و بقایای گیاهي
مخلوط ميشود .همچنین قارچها توسط عامل كمپوستي در
برابر فرسایش محافظت ميشوند .عالوه بر این ،روش
كمپوست كردن روشي است كه در مدتزمان اندک،
جهت حذف آالیندههایي مانند هیدروكربنهای آروماتیك
حلقوی بهكار ميرود [.]38

 -فرآیند زمین كشت

 روشهای اصالح زیستيروشهای اصالح زیستي از ریز موجودات و گیاهان جهت
پاالیش خاک آلوده استفاده ميكنند .بسیاری از ریز
موجودات (به خصوص باكتریها و قارچها) به صورت
طبیعي تركیبات سمي را به موادی با سمیت كمتر تبدیل مي-
كنند .همچنین مشاهده شده است كه ریز موجودات قادر به
تغییر ظرفیت برخي فلزات سنگین ميباشند ،در نتیجه باعث
تبدیل فلزات سنگین به تركیبات با سمیت كم و تركیبات

3

كمتحرک ميگردند .عالوه برآن مشاهده شده است كه

طي روش زمین كشت ،خاکآلوده پس از برداشته شدن از

برخي از گونههای درختي نیز ميتوانند آالیندهها را ترسیب

قسمتهای زیرین الیههای خاک بهصورت الیهی نازكي

كرده یا سبب تخریب آالیندهها شوند [.]63

روی سطح خاک پخش و عملیات شخم روی آنها اجرا
ميشود تا آالیندهها در معرض هوا قرارگرفته و به مرور
زمان تجزیه گردند .همچنین به منظور بهبود رشد
میكروارگانسیمها ،مواد معدني نیز به محیط اضافه ميشود.
این روش در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار ميگیرد .در
این روش ،شرایط خاک از لحاظ میزان  ،pHرطوبت خاک،
اكسیژن و مواد غذایي كنترل ميگردند تا شرایط بهینه برای
تجزیهی آالیندهها فراهم شود [.]31

 -فرآیند زیست هوادهي

 فرآیند های بیولوژیكيتجزیهی زیستي فرآیندی است كه از میكروارگانیسمهای
بومي یا میكروارگانیسمهای تلقیح 5شده جهت تجزیهی
مواد آلي در خاک یا آبهای زیرزمیني استفاده ميكند.
مواد آلي در صورت حضور اكسیژن به مولكول آب و
بیومس 2میكروبي تبدیل ميشوند [ .]66تاكنون ،محدودهی
وسیعي از میكرو ارگانیسمها (باكتریها ،قارچها ،مخمرها و
جلبكها) برای فرآیندهای زیستپاالیي مورد استفاده قرار

1

1- Composting
2- Landfarming
3- Bioventing

4- Metabolic
5- Inoculated
6- Biomass
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گرفتهاند .مطالعات متعدد انجام شده درباره فرآیند زیست-

ریز موجودات در تغییر شكل مواد شیمیایي به منابع انرژی و

پاالیي نشان ميدهد كه قارچها مواد آلي را به میزان بیش-

مواد خام ،نشان دهندهی این امر است كه روش

تری نسبت به سایر میكروارگانسیمها تجزیه ميكنند .از

بیوتكنولوژی ميتوانند جایگزین روشهای فیزیكي و

جمله پایدارترین مواد آلي در برابر تجزیهی زیستي ،لیگنین

شیمیایي گرانقیمیت شوند [ .]65لیگنین به طور كامل

است .لیگنین پلیمری پیچیده و غیریكنواخت از هستههای

تجزیهكننده است [ .]66به دلیل اینكه آنزیمهای لیگنیني

آروماتیك با واحد ساختماني فنیل پروپانویید است [.]61

برون سلولياند؛ باعث پخش مؤثر PAHهای غیر متحرک

شمار پژوهشهای انجامشده در خصوص تجزیهی لیگنین از

ميگردند ،در نتیجه ،متابولیكهای حاصل بیشتر در آب

سال  3171تا  3111رو به افزایش بوده است .اغلب بررسي-

محلول بوده و قابلیت دسترسي آنها افزایش ميیابد .هم

های انجام شده روی فرآوری زیستي آنزیمهای ایگنینار بر

چنین تركیبات تولیدشده ميتواند بهعنوان سوبسترا برای

محیط كشت مایع قارچها متمركز بوده است تا شاید بتوان از

بسیاری از باكتریها باشد [.]62

این آنزیمها در فرآوری و ساخت تركیبات ارزشمند نفتي از
چوب ،صنایع كاغذسازی ،افزایش خوشخوراكي مانده-
های گیاهي در دامها و پاالیش و زدودن تركیبات
آروماتیك بهرهبرداری كرد [ .]66تجزیهی هیدروكربنهای
آروماتیك حلقوی توسط قارچها در تحقیقات زیادی مورد
مطالعه قرار گرفته است [ .]64شمار اندكي از
میكروارگانیسمها توانایي انجام پوسیدگي سفید ،تجزیهی
كامل لیگنین و تولید آب و دی اكسیدكربن از لیگنین را
دارند .به قارچهایي كه این كار را انجام ميدهند ،قارچهای
پوسیدگي سفید ميگویند [.]66
اعمال تغییرات در شرایط محیطي میكروبي از طریق افزودن
مواد اصالحگر باعث بهبود تجزیهی زیستي طي فرآیند
زیست پاالیي شده و در صورت عدم وجود این اصالح
كنندهها ،فرآیند اصالحي با محدودیتهایي مواجه مي-
گردد .باكتریها و آالیندهها به طور یكنواخت در خاک
پخش نميشوند ،بنابراین جهت پاکسازی آلودگي،
آالیندهها بایستي در دسترس قارچها قرار گیرند .برخي از
قارچها متحرک بوده و از طریق روشهای شیميگرایي
آالیندهها را شناسایي كرده و به سمت آالیندهها حركت
ميكنند .قارچها از طریق تشكیل میسیلوم به سمت آالیندهها
حركت ميكنند .عالوه بر آن گیاهان نیز در زیست پاالیي
مورد استفاده قرار ميگیرند ولي ریز موجودات در پاالیش
آلودگي بیشترین پتانسیل را از خود نشان ميدهند .توانایي

 تجزیهی توسط باكتریهاپیامد فعالیت باكتریها بیشتر مربوط به تغذیه است .مهمترین
نقش باكتریها در خاک ،تجزیهی مواد آلي ميباشد [.]66
باكتریهایي از قبیل باكتری
آلكالیژنز،1

رودوكوكوس4

سودوموناس ،3اسفینگوموناس،6
و

مایكوباكتریوم5

قادر به

تجزیهی تركیبات آلي از قبیل هیدروكربن و تركیبات
آلكان هستند .بسیاری از این باكتریها قادر هستند از
آالیندهها بهعنوان تنها منبع كربن و انرژی استفاده نمایند.
تحقیقات زیادی در زمینهی تجزیهی میكروبي هیدروكربن-
های آروماتیك حلقوی انجامشده و اغلب جنسهای
سودوموناس به عنوان باكتریهای تجزیهكنندهی میكروبي
معرفي گردیدهاند [ ،]67بهطوری كه باكتریهای متعلق به
جنس سودوموناس به نام باكتریهای خوردندهی نفت
شناختهشدهاند [ .]68در خاکهای بازی و آهكي ،این
كالتها آهن را از عوامل بیماریزای گیاهي دور نگه داشته
و با كاهش فراواني و قدرت بیماریزایي آنها به سالمت
گیاهان كمك ميكنند .این باكتریها بدون غالف و مادهی
پوشاننده هستند كه به كمك یك یا چندین تاژک قطبي
جابهجا ميشوند .این باكتریها در محیط اسیدی با اسیدیته-
ای كمتر از  5/4نميتوانند زندگي كنند .این باكتریها
1- Pseudomonas
2- Sphingomonas
3- Alcaligenes
4- Rhodococcus
5- Miubactrium
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گسترش فراواني در طبیعت دارند [ .]66باكتری

برای آلودگيزدایي جزئي یا كامل از مكانهای آلوده بهكار

 Peseudomonas Putidaیك گزینهی مناسب از بین

ميروند .اما متأسفانه هر یك از روشهای موجود و مرسوم

گونههای فراوان و سازگار با شرایط متغیر محیطي است

برای آلودگيزدایي از خاکها و سایتهای آلوده دارای

Peseudomonas

مشكالتي است كه استفاده از این روشها را محدود به

 Putidaدر تجزیهی تركیبات مقاوم از قبیل زایلن و تولوئن

شرایط خاصي مينماید .در حال حاضر ،امیدبخشترین

یكي از خصوصیات اولیهی این باكتری از دیدگاه

روش مواجه با محیطزیست آلودهشده ،به خدمت گرفتن

بیوتكنولوژی است [.]11

قدرت كاتابولیك 3موجودات زنده است .روشهای

در بسیاری از گزارشها آمده است كه شمار

بیولوژیكي ،بسیاری اوقات راهكارهای آسان ،دائمي ،ارزان،

میكروارگانیسمها و كارآیي آنزیمها در خاک با افزایش

مؤثر و غیر آالینده را برای پاالیش و آلودگيزدایي از

مواد آلي آن افزایش یافته و میان آنها همبستگي چشم-

محلهای آلوده فراهم ميآورد.

[ .]61توانایي قابلمالحظهی باكتری

گیری مشاهده شده است [ .]13-16ولي فرآوری آنزیمهای
میكروارگانیسمهای خاک با افزودن مواد آلي نامحلول در
خاک لزوماً برانگیخته نميشود و واكنش میكروارگانیسمها
در برابر افزایش مواد آلي به خاک و به حاللیت مواد بستر
وابسته ميباشد .زیست فراهمي و انرژی نهفته در مواد آلي
گوناگون برای ریز جانداران یكسان نیست .به همین دلیل
برخي از مواد بهكندی و برخي دیگر سریع تجزیه ميشوند
[.]66

نتیجهگیری
با توجه به محدود بودن منابع خاک و آب زیرزمیني،
آلودگي خاک یكي از مهمترین معضالت زیستمحیطي
كشور است .در صورتيكه خاکآلوده پاکسازی و تصفیه
نشود و آالیندههای موجود ،حذف و یا تجزیه نشوند،
آالیندهها به تدریج در عمق خاک نفوذ كرده و عالوه بر
آلودگي خاک باعث آلودگي سفرههای آب زیرزمیني كه
یكي از مهمترین منابع تأمین آب در بسیاری از كشورهای
جهان ازجمله ایران است ،ميشود .بدین ترتیب یكي از
مهمترین چالشهایي كه در برابر سازمانهای محیطزیست
در اقصي نقاط دنیا قرار دارد ،مبارزه با آلودگي منابع خاک
ازیك طرف و احیاء و پاکسازی مكانهای آلوده شده از
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