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شناسایی مولکولی قارچهای راستۀ موکورال در مناطق آلوده به مواد
نفتی
سمیه دولت آبادی1؛ محمد جواد نجف زاده2؛ نعمت اهلل جعفر زاده حقیقی فرد

3

 -1استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
 -2استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3مرکز تحقیقات فناوریهای محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -00/90/11تاریخ پذیرش )99/90/19

چکیده:
موکورالها گروهی از قارچهای اولیه از خانوادۀ زیگومیستها هستند که در محیطهای مختلف در سراسر جهان دیده میشوند .این قارچها در تولید موواد
غذایی تخمیرشده ،متابولیتهای ثانویه و آنزیمها و همچنین عفونت قارچی موکورمایکوزیس مؤثرند .با توجه به رشد سریع ایون قارچهوا ،ضووور آنهوا در
اکوسیستمهای مختلف و توانایی آنها در تولید آنزیمها در پی شناخت اثر این قارچها در فرایندهای زیستپاالیی محیطهای آلوده به مواد نفتوی هسوتیم.
در این پژوهش جداسازی نمونهها به روش شناورسازی در روغن از نمونههای آلوده به مواد نفتوی اناوا گرفوت و شناسوایی آنهوا براسواش مهخ وههای
مورفولوژیکی و مولکولی از طریق توالی یابی ناضیۀ ژنی  ITS-rDNAو ترسیم درخوت فیلووژنتیکی صوور پوذیرفت .در ماموو  030جدایوۀ قوارچی
استح ال شد که از این میان  74نمونه متعلق به راستۀ موکورالها بود .این جدایههای بوومی ایوران بوا اسوتفاده از روشهوای مورفولووژیکی و مولکوولی
بهطور دقیق و در ضد گونه شناسایی شد و سپس در کلکسویونهای قوارچی هلنود ) (Westerdijk Instituteو لهسوتان ()Warsaw University
ذخیره و شمارۀ مرجع کلکسیون برای آنها دریافت شود .جدایوههای قوارچی بهدسوتآمده شوام گونوههای Rhizopus (n=19), Mucor (n=4),
) Actinomucor (n=2), Lichtheimia (n=1), Cunninghumella (n=1بود که با توجه به قابلیت بالقوۀ رشد آنها در محیطهوای آلووده بوه
مواد نفتی از توان زیستپاالیی برخوردارند.

کلید واژگان :آلودگی نفتی ،شناسایی مولکولی ،مورفولوژی ،موکورالها

 نویسنده مسئول؛ تلفن14077107744 :

ایمی somayeh99@gmail.com :
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نیز کاربرد دارند .در طی فرایند تخمیر ،بافت ،طعوم و

 .1مقدمه
زیگومیستها جزو گوروه پایوهای قارچهوا در شوارۀ
ضیا و از نظر تکاملی بنیادیتور از آسکومیسوتها و
بازیدیومیستها هستند .پیهینۀ ضوور آنها بوه 011
تووا  0711میلیووون سووال پوویش در ع وور پرکووامبرین
میرسود ( Hibbett et al., 2007; Krings et al.,

 .)2013طبووق یافتووههای گذشووته ،زایگومیسووتهووا
اصوولیتوورین و قوودیمیتوورین قارچهووایی هسووتند کووه
زنوودگی در محیطهووای خهووکی را آغوواز کردهانوود و
توانوواییهووای الز بوورای رشوود در ایوون زیسووتگاهها را
بهدست آوردهانود .ایون قارچهوای سواپروفیت ،اغلو
خاکزی و دارای اکولوژی متنو اند و در محیطهوای
مختلفی مانند خاک ،آب و مواد در ضال فسواد ماننود

و ضبوبووا بهبووود مییابوود و در

ارزش غووذایی غو

نتیاه مادۀ غذایی هومپذیرتر مویشوود (
2012

Hermet et

 .)al.,موکورالهووا آنزیمهووای متنوووعی (لیپوواز،

آمی ز ،تیروزیناز ،سلوالز ،پکتینواز ،زی نواز ،فیتازهوا،
پروتئازها و  )...تولید میکنند ( Dolatabadi et al.,

 .)2014aمامووو ایوون آنزیمهووا بووه توانوواییهووای
تازیهای موکورالها مویافزایود .گونوههای موکوورال
توانایی تولیود متابولیتهوای ثانویوه ،اسویدهای آلوی
(الکتیوو

اسووید و فوماریوو

اسووید) ،سوووختهای

زیسووتی ،اتووانول ،اسوویدهای چوورب اشووبا نهووده و
کاروتنوئیودها را نیوز دارنود et al.,

(Dolatabadi

2014a & b, Abe et al., 2007, Guimarães et
) .al., 2006افزونبر ایون ،زیسوتتودۀ ایون قارچهوا

میوه و سبزی دیده میشوند (.)Battaglia et al., 2016

بهدلی داشوتن ارزش غوذایی زیواد ،بوهعنوان غوذای

براساش پژوهشهوای ژنوی جدیود ،دسوتهبندی ایون

جانور و ماهی استفاده میشوود .بوا توجوه بوه تولیود

گروه از قارچها تغییر کورده و نوا زیگومیسوت دیگور

آنزیمهای متفاو  ،رشود در دماهوای زیواد ،نیازهوای

کاربرد نودارد و زیرشواخههای Mucoromycotina,

تغذیهای ساده و در نتیاه تولیود سوریع زیسوتتوده،

Zoopagomycotina, Mortierellomycotina
 Kickxellomycotinaجایگزین شودهاند ( Krings

ایوون قارچهووا جایگوواه خاصووی در صوونایع وابسووته

.)et al., 2013
براسووواش جدیووودترین پوووژوهشهوووای مولکوووولی
 Mucoromycotaشام  44جنس و  760گونوه اسوت
که  30گونۀ عام ایااد عفونت موکورموایکوزیس در
انسوان شوناخته شودهاند

(et al., 2019

 .)Waltherدر

این میان راستۀ موکورال بزرگتورین گوروه در میوان
قارچهای پایهای است ( .)Walther et al., 2013بوا
توجه به تولید اسپورهای معلق در هوا ،جوانهزنی زیاد
و نرخ رشد سریع ،گونههای موکورال جزو موفوقترین
و فراوانترین قارچهای زیگوسوپوری

در محیطهوای

انسووانیاند ( .)Dolatabadi, 2015موکووورالهووا در
تولید مواد غذایی تخمیری برپایۀ دانوۀ سوویا و بورن

دارنود ) .(Dolatabadi et al., 2014a, bسوومو
قارچی (مایکوتوکسین) در بین اعوای این گروه رای
نیستند و این امر بر امنیوت زیسوتی آنهوا مویافزایود
)2016

al.,

et

 .(Dolatabadiاز دیوووودگاه

زیسووتپوواالیی ) (Bioremediationایوون گووروه از
قارچهووا توانووایی تازیووۀ ترکیبووا نفتووی و مووواد
زنوبیوتیکی مانند  ،PAHsفلزهای سنگین و ترکیبوا
آروماتی

مانند هیدروکربنهای ت ضلقوهای بوا وزن

مولکولی کم toluene, ethylbenzene,

(benzene,

) xylene= BTEXرا دارنووود ).(Leitão, 2009
ترکیبا  BTEXآالیندههای محیطی رای هموراه بوا
انتهار مح وال نفتی به محویط هسوتند و اثرهوای
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زیانباری برای سیستم اع اب مرکوزی انسوان دارنود.

فعالیوووت میکروارگانیسمهاسوووت ،فراینووود بسووویار

قرار گرفتن در معرض این ترکیبا طی دورۀ طوالنی

امیدبخهی برای ضذف آلوودگیهوای نفتوی بوهشومار

میتواند بر سیستم کبد ،کلیه و خون تأثیر بگوذارد و

میرود .پاکسوازی زیسوتی در مقایسوه بوا روشهوای

سب
مهوک

ناتوانی یوا ضتوی مورگ شوود .تولووین موجو
سیسوتم اع واب مرکوزی et al.,

) ،2003ریه و سلولهای خونی میشوود et

شیمیایی و فیزیکی از نظر اقت ادی بوهصورفه اسوت،

(Lee

ساختار خاک را ضفظ میکند و کمترین آثار منفی را

(Adeli

بوور سوو مت انسووان و اکوسیسووتمها دارد .پاکسووازی

).al., 2016

زیسوتی بووا اسووتفاده از قارچهوا و مخمرهووایی بووا نووا

این ترکیبا ممکن اسوت در ضوین تولیود ،انتقوال و

مایکورمدیهووون ( (Mycoremediationبوووهعلوووت

م رف مواد نفتی موج آلودگی محیط زیست شوند

برخورداری از توانمندیهای خوا

قارچهوا و برتوری

و س مت عمومی را تهدید کنند .آلوودگی محویط بوا

آنها بر باکتریها ،توجه پژوههگران را به خوود جلو

نفت برای جانوران ،گیاهان و انسان مور و خطرنواک

کورده اسوت ( .)Dolatabadi et al., 2019قارچهوا

اسووت و سووب نووابودی زیسووتگاههووای پرنوودگان،

موویتواننوود در محیطهووای پوورتنش بووا  pHکووم و

پستانداران دریایی و ماهیها میشود و بر اکوسیسوتم

محیطهای غذایی فقیر رشد کنند و در رقابت با دیگر

اقیانوشها و زیستگاههوای سواضلی تأثیرگوذار اسوت

میکروارگانیسمهای محیطی بهخوبی بقا داشته باشند

).(Singh et al., 2019

( .)Hölker et al., 2004ایران کهوری نفتخیوز بوا

آلودگی نفتی به نهت نفت هنگا استخراج ،پاالیش و

منابع و میودانهوای نفتوی متعودد اسوت .در نتیاوه

ضم نفت مربوط میشود که ممکن است به آلودگی

اکوسیستم آلوده بوه موواد نفتوی بوهطور گسوترده در

خوواکهووا و آبهووای زیرزمینووی بینااموود و مووزار

کهوور وجوود دارد .بودیهی اسووت کوه بررسوی تنووو

کهاورزی و گیاهان مورد استفادۀ انسان را نیوز تحوت

زیستی این مناطق و شناسایی قارچهای مؤثر اولین و

تأثیر قرار دهد ) .(Lors et al., 2012آلودگی نفتوی

مهمترین گا در پاکسوازی محویط زیسوت بوهشومار

موجووود در میوودانهووای نفتووی ،خاکهووای اطووراف

میرود.

پاالیهووگاهها ،مح هووای اکتهوواف و مسوویر لولووههای

با وجود گستردگی زیستگاههای مربوط به موکورالها

زیستمحیطی کوام ً مهوهود

در طبیعت ،تعداد کمی از ایون گونوههای قوارچی در

است .همچنین بهواسطۀ جنگ ههوتسواله ایوران و

کلکسویون جهوانی هلنود ( )Westerdijk Instituteاز

عراق در مناطق غربی کهور بر انتهار موواد نفتوی در

ایران گزارش شدهاند .در پوژوهش داودی و همکواران

محیط افزوده شده است .با توجه به افزایش روزافزون

گونههای قارچی متفواوتی از منواطق نفتوی موارون و

استفاده از نفت و فراوردههوای نفتوی در بخوشهوای

هفتک جداسازی شدند ،ولی قارجهوای موکوورال در

مختلوف صوونعت ،ضو ایوون معوو زیسووتمحیطووی

این بین نبودنود ( .)Davoodi et al., 2019یکوی از

نیازمند توجه بیهتری است.

زیستگاههای این قارچها ،خاکهای نفتوی و منواطق

روش پاکسووازی زیسووتی کووه بووهطور معمووول شووام

آلوده به این مواد در خاورمیانه و ایران است که جوزو

انتقال نفت از معو

تبودی آالینودهها بوه مووواد غیرسومی بوا اسووتفاده از

معووو

زیسووتمحیطووی در ایووران و کهووورهای
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نفووتخیووز همسووایه بووه شوومار میآینوود .ازآناووا کووه

استرپتومایسوووین  711میکروگووور بووور میلیلیتووور،

موکورالها بهآسانی به روشهای مولکوولی شناسوایی

کلرامفنیکوووو  711میکروگوووور بوووور میلیلیتوووور،

میشووند ( ،)Walther et al., 2013پوژوهشهوای

سیکلوهگزیمید  411میکروگر بر میلیلیتر) ریختوه

مولکولی و شناسوایی گونوههای بوومی از محیطهوای

شد و پس از هموژنیزه کوردن محلوول ،بوهمود 31

مختلوووف در ایوووران و معرفوووی ایووون نمونوووهها بوووه

دقیقه در دمای  71-77درجۀ سوانتیگراد نگهوداری

کلکسیونهای جهانی ضروری به نظر میرسد.

شد .سپس  71میلیلیتر روغن معدنی بوه هرکودا از

 .2مواد و روش ها

ف س های ارلن افزوده شده و بهمد پن دقیقه بوا
ورتکس بهشد تکان داده شد .پس از ساکن مانودن

 .1-2روش اجرای طرح

ارلووون بهمووود  71دقیقوووه 041 ،میکرولیتووور از

جمعآوری نمونۀ خاک :جداسوازی قارچهوا براسواش

سوسپانسیون ضاص (از فاز میانی گازویی | محلوول)

پروتک های موجود در مقواال صوور پوذیرفت .در

برداشته و در پتری ضواوی محویط کهوت (سوابورود

ابتدا با بیلچهای تمیز از عمق ده سانتیمتری نمونهای

دکستروز آگار ضاوی آنتویبیوتیو  :استرپتومایسوین

از خاک آلووده برداشوته و در کیسوههای پ سوتیکی

 711میکروگوور بوور میلیلیتوور ،کلرامفنیکوو 711

استری قرار داده شد (.)Dolatabadi et al., 2019

میکروگر بر میلیلیتر ،مزواریتریتول  411میکروگر

نمونهها بعد از انتقال به آزمایهگاه تا زمان جداسوازی

بر میلیلیتر) کهت داده شد.

در دمای  7درجوۀ سوانتیگوراد نگهوداری شوده و در

تهووت های پتووری در دمووای  31درجووۀ سووانتیگراد

موواه ب ورای جداسووازی اسووتفاده شوودند.

بهمد هفت روز نگهداری شود .طوی ایون مود  ،بوا

مکانهای تحت بررسی مناطق نفتی اهوواز ،بوشوهر و

مهاهدۀ پرگنهها در محویط کهوت ،از خوارجیتورین

جزیوورۀ خووارک ،پاالیهووگاه نفووت اصووفهان ،شووهرک

قسمت پرگنهها ،مقداری از ریسهها با سوزن سوترون

صنعتی یزد ،پمپ بنزینهای قودیمی ،معوادن زغوال

برداشته شد و به روش مخطط کردن به محیط کهت

سوونگ (طووبس ،اسووفراین) ،ماشووینهای سوونگین و

ع ارۀ مالت آگار  7درصد یا سوی زمینوی دکسوتروز

مناطق آلوده به نهت مواد نفتی و جایگاههای تخلیوه

آگار انتقال یافوت و در دموای  31درجوۀ سوانتیگراد

سوووخت بودنوود .در مامووو  43نمونووه خوواک بووه

بهمد یو

هفتوه نگهوداری شود .ایون عمو بورای

آزمایهگاه منتق شد.

خالصسازی جدایهها تکرار شد .در طول زمان انکوبه،

جداسازی قارچهای موکورال :جداسوازی قارچهوا

نمونهها بهطور پیوسوته بررسوی شودند و هور نمونوۀ

مطوابق روش ایواتسوو و همکواران ( Iwatsu et al.,

جدید به محیط کهت جامد منتق شد.

 )1981به طریق شناورسازی در روغن اناوا گرفوت.

شناسایی جدایهها برمبناای ریتا شاناخیی و

که ضدود  71گور از نمونوههای خواک

مشتصات رشدی در محیط کشا  :جدایوههای

ارلون  741میلویلیتوری

قووارچی روی محوویط ع ووارۀ مالووت آگووار ( )Difcoو

موود ی و

بدین ترتی

جمعآوریشده در ف سو

ضوواوی  011میلوویلیتوور محلووول آنتوویبیوتیوو
(پنووویسووویلین  711میکروگووور بووور میلووویلیتووور،

سی زمینی دکستروز آگار ( )Difcoکهت داده شوده
و بهمد هفوت روز در دموای  31درجوۀ سوانتیگراد
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جدول  -1فهرس

نمونههای جداسازیشد در این پژوهش بههمرا شمارۀ مرجع

شمارۀ کللسیون

گونۀ شناساییشد

ملان جداسازی

WA0000067094

Rhizopus stolonifer

خاک آلوده به مواد نفتی

WA0000067095

Rhizopus arrhizus

المپ نفتسوز

36°12′45″N 57°40′55″E

WA0000067096

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

31°19′13″N 48°40′09″E

WA0000067097

Actinomucor elegans

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

WA0000067098

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407679

WA0000067101

Rhizopus arrhizus

تانکر نفت

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407674

WA0000067105

Rhizopus arrhizus

ضما نفتسوز

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407663

WA0000067106

Rhizopus arrhizus

پمپ بنزین

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407665

WA0000067107

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407666

WA0000067108

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

31°19′13″N 48°40′09″E

اهواز

MZ407669

WA0000067109

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407671

WA0000067111

Mucor circinelloides

تانکر نفت

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407664

WA0000067115

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407668

DTO 422-A9

Rhizopus stolonifer

تراکتور

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

DTO 422-B1

Rhizopus arrhizus

سیستم گرمایش مرکزی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

DTO 422-B2

Mucor circinelloides

میدان نفتی

31°19′13″N 48°40′09″E

اهواز

DTO 422-B3

Rhizopus arrhizus

خاک آلوده به مواد نفتی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407657

DTO 422-B5

Actinomucor elegans

میدان نفتی

31°19′13″N 48°40′09″E

اهواز

MZ407658

DTO 422-B6

Rhizopus stolonifer

معدن زغال سنگ

33°35′45″N 56°55′28″E

طبس

MZ407659

DTO 422-B7

Rhizopus stolonifer

فاض ب

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

DTO 422-B8

Rhizopus arrhizus

معدن زغال سنگ

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407661

DTO 422-C1

Rhizopus arrhizus

تانکر نفت

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407675

DTO 422-C2

Rhizopus arrhizus
Cunninghamella
echinulata
Lichtheimia
corymbifera

پتروشیمی

41°38′32″N 51°40′03″E

اصفهان

MZ407676

فاض ب

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

MZ407677

دریاچۀ آلوده به مواد
نفتی

30°26′08″N 49°06′20″E

بندر اما
خمینی

MZ407678

DTO 423-B3

Mucor circinelloides

تراکتور

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

DTO 423-B4

Mucor circinelloides

سیستم گرمایش مرکزی

36°12′45″N 57°40′55″E

سبزوار

DTO 422-C3
DTO 422-C4

36°12′45″N 57°40′55″E

جداسازی
سبزوار

شمارۀ بانک
MZ407672
ژنی

موقعی

جغرافیایی

محل

سبزوار

MZ407662

اهواز

MZ407670
MZ407667

MZ407654
MZ407655
MZ407656

MZ407660

MZ407679
MZ407680

نگهداری شدند .ویژگویهوای ماکروسوکوپی جدایوهها

برای مهاهدۀ ساختارهای این نو قارچها کافی اسوت.

شام رنگ ،نرخ رشد پرگنه ،شک پرگنه ،تولید شدن

اسوووپورها بوووا بزرگنموووایی  0111مهووواهده شووود.

یوووا تولیووود نهووودن رنگدانوووه و دیگووور خ وصووویا

مهخ ههای میکروسوکوپی نمونوهها بورای شناسوایی

مهوواهدهشووده یادداشووت شوود .بووهمنظووور بررسووی

ظاهری با اطلس مرجوع بررسوی شود ( de Hoog et

ویژگیهای میکروسکوپی جدایهها شام رنگ و قطور

.)al., 2009

ریسووه ،سوواختارهای هوواگزایووی قووارچ و خ وصوویا

شناسااایی موولااووی نمونااههای جداسااازیشااد :

میکروسکوپی دیگر از روش کهوت ال اسوتفاده شود.

جدایههای قارچی که به روش مورفولوژیکی شناسوایی

مهخ ووا میکروسووکوپی بووهوسوویلۀ میکروسووکو

شوودهاند ،بوورای شناسووایی نهووایی و قطع وی بووه روش

 OlympusBX41مهوواهده شوود .بزرگنمووایی 711

مولکولی نیز شناسایی شدند .برای این منظور از ناضیۀ
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Fig 1- Rhizopus stolonifer. A, B: colony on MEA after 3d. C, young columella, D, H: mature collumella; E:
collumela with collar; F, G: rhizoids; I: sporangia. Scale bar = 10 µm, E, g= 50 µm

بین ژن ریبوزومی Internal Transcribed Spacer

 polymeraseچرخۀ

) (ITSاستفاده شد .روش اسوتخراج  DNAبرمبنوای

واسرشوووتسوووازی اولیوووه  4دقیقوووه در  94درجوووۀ

روش  CTABاسووت (.)William et al., 2012

سوووانتیگوووراد 71 ،چرخوووه بهصوووور  :مرضلوووۀ

کیفیت  DNAبهدستآموده ،بور روی ژل آگوارز 0/7

واسرشتسازی  31ثانیوه در  94درجوۀ سوانتیگوراد،

زده شد .پرایمرهوای استفادهشوده بورای

مرضلوۀ ات ووال  74ثانیووه در  44درجووۀ سووانتیگووراد،

درصد مح

PCR

بهصور زیر است :مرضلۀ

 PCRواکوووونش زنایوووورهای پلیمووووراز-VG9 ،

مرضلۀ بسط  41ثانیه در  47درجۀ سانتیگراد .مرضلۀ

LS266هسوتند ( de Hoog & Gerrits van den

بسووط نهووایی  4دقیقووه در  47درجووۀ سووانتیگووراد.

 .)Ende, 1998, Masclaux et al., 1995شورایط

پرایمرهای فووق بورای اناوا گورفتن هور دو مرضلوۀ

اناا گرفتن واکنش زنایرهای پلیموراز بوه قورار زیور

واکنش زنایرهای پلیمراز و تعیین توالی این نمونوهها

است :در ضام ک  07/4میکرولیتر برای اناا ،PCR

استفاده شد .تعیوین تووالی در مؤسسوۀ Westerdijk

 4میکرولیتوور آب مقطوور،

BSA

 1/4میکرولیتوور1/4 ،

اناا پذیرفت.

میکرولیتر از هر کدا از پرایمرها با غلظوت ،pmol01

آناویز داد های اوویه و رسم شجرۀ ژنی :توالیهای

 0/74میکرولیتوور بووافر 0/74 ،میکرولیتوور داکسووی

بهدسووووووتآمووووووده ،در بانوووووو

اط عوووووواتی

نوکلوتید فسوفا  ،نویم میکرولیتور )،MgCl2 (25 mM

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PA
 GE=Nucleotidesبا توالیهای موجود مقایسه شد

ی

میکرولیتر ،DNAنیم میکرولیتور از bioTaq

5U

و توالی با شباهت بیهتر از  99درصد ،شناسایی نهایی
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Fig 2- Mucor circinelloides. A, B: colony on MEA after 5d; C: Short, recurved sporangiophores; D, E:
clusters of sporangia; F: columella and hyphae, G, H: sporangium, I: spores. Scale bar= 10 µm.

نمونه در نظر گرفته شد .شناسوایی نهوایی نمونوههای

در طول این تحقیقا  ،از  43نمونهبرداری اناا گرفته

جمووعآوریشووده در جوودول  0ذکوور شوودهاند .سووپس

از مناطق نفتی و مکانهوای آلووده بوه موواد نفتوی و

توالیهای بهدستآمده در نر افزار  MEGA7ویرایش

براساش روشهای شناسایی مورفولوژیکی 030 ،نمونه

و با استفاده از ابوزار  Clustal Wهمتوراز شوده و بورای

جداسووازی و شناسووایی شوودند .بووا روش شناسووایی

رسم شارۀ ژنی استفاده شدند .درخت ژنی بوا الگووی

مورفولوژیکی فقط میتوان نمونوهها را در ضود جونس

 maximum likelihoodایاووواد شووودT92+G .

شناسایی کرد .قارچهوای موکوورال ریسوههای هووایی

بهترین مدل رسم درخوت ژنوی در نظور گرفتوه شود.

ایاوواد میکننوود کووه در ابتوودا سووفیدند و پووس از

شش سویۀ مرجع به ماموعۀ توالیها افوزوده شود .از

اسپورزایی تیره دیده میشوند .نمونوهها در دموای 31

سوویۀ Mortierella parvispora CBS 311.52

درجۀ سانتیگراد به رشد کام میرسند و سطح یو

بهعنوان تاکسون خارجی استفاده شد.

پتریدیش  0سانتیمتری را بهطور کام میپوشوانند.

ارائۀ نمونهها باه کللسایونهای مرجاع :نمونوههای

بووا اسووتفاده از میکروسووکو نوووری ،ت وواویر از ایوون

شناساییشده در کلکسیونهای مرجوع قوارچی هلنود

نمونهها تهیه شد (ت وویرهای  0توا  .)4ایون قارچهوا

( )Westerdijk Instituteو لهسووتان ( Warsaw

فاقد دیوارۀ عرضی هستند .جونس ریزوپووش (ت وویر

 )Universityثبت شد .شمارۀ کلکسیون این نمونهها

 )0دارای ریزوئید ،استولن و اسپورانژیو اسوت کوه در

در جدول  0آورده شده است.

آن هاگهای غیرجنسی تولیود مویشووند .هاگودانها

 .3نتایج

تعداد زیادی هاگ دارنود کوه در ماموو رنوگ تیورۀ
کلووووونی در زمووووان رشوووود کاموووو را سووووب
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Fig 3- Actinomucor elegans. A, B: colony on MEA after 5d. C, G: sporangiophore, D, E: Collumela, F:
Branched sporangiophore, H, I: spores. Scale bar = 10 µm.

Fig 4- Lichtheimia corymbifera. A, B: colony on MEA after 5d. C, F: recurved sporangiophores, D, E:
sporangiophores, Scale bar = 10 µm.

میشوند .ساختار کلوم دارای یقوه اسوت .همچنوین

ریزوئید است .ات اال زیگوسپور در دو سمت برابرند.

 apophysisضوور دارد و ات اال زیگوسپور در هور

اسپورانژیوفورها غیرمنهوع

و طویو انود و قطور هور

دو سومت نابرابرنوود .در مقووا مقایسوه جوونس موکووور

اسپورانژیا بهطور معمول به  711میکرومتر میرسد.

(ت ووویر  ،)7بووودون یقوووه ،اسوووتولن apophysis ،و

در قارچ اکتینوموکور (ت وویر  ،)3ریزوئیود و اسوتولن

صفحه 794
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Fig 5: Cunninghamella echinulata. A, B: colony on MEA after 5d; C, F: spored sporangiola, D, E, G:
columella; H: sporangia; I: spores. Scale bar= 10 µm.

مهاهده میشود .اسپورانژیوفورها منهع و اسپورانژیا

درصوود بووین نمونوۀ ماهووول و نمونووههای موجووود در

شوووفافانووود .جووونس لیختمیوووا (ت وووویر  ،)7دارای

بان های اط عاتی بهعنوان شناسوایی نهوایی در نظور

اسپورانژیوفورهای خمیده است .اسپورانژیا کوزهشوک

گرفته شد .همچنین الزمۀ شناسایی مولکولی ترسویم

است و در انتها نوکتیوز میشوود کوه مهخ وۀ ایون

درخت فیلوژنتیکی است ،از اینرو شوارۀ ژنوی بورای

و

این نمونوهها رسوم شود (ت وویر  .)6بور ایون اسواش

دارای خمیدگی است .زیگوسوپورها فاقود آرایشهوای

گونههای مختلف بهوضوح تفکی پذیر بودهانود .طوول

سلولیاند .کانینگوام (ت وویر  ،)4دارای اسوپورانژیوال

توالیهای ژنی بهدستآمده در ضدود  641جفوت بواز

است .این قارچها رشد سریع دارنود و میسولیو فاقود

است .بر این اسواش ،در ماموو  74نمونوه از راسوتۀ

دیوارۀ عرضی اسوت .اسوپورانژیول دارای اسوپور قابو

موکورالها جداسوازی شودهاند .در میوان موکورالهوا

مهاهده است .اندازۀ اسپورها  01-71میکرومتر است.

بیهووترین نمونووهها مربوووط بووه گونووۀ Rhizopus

برای شناسایی دقیقتر و تعیین گونۀ قوارچی از روش

(n=19), Mucor (n=4), Actinomucor (n=2),
)Lichtheimia (n=1), Cunninghumella (n=1

جنس است .اسپورانژیوفور شوفاف ،گواهی منهوع

مولکووولی و تعیووین توووالی ناضیووۀ ژن ITS-rDNA

استفاده شد .هر  74نمونه قوارچ موکوورال بورای ایون
مرضلووه موودنظر قوورار گرفتنوود .توووالیهووای ژنووی
بهدسووتآمووده بووا توووالیهووای موجووود در بان و هووای
اط عاتی مرجع مقایسه شده و شوباهت بیهوتر از 99

است .میزان جداسوازی نمونوههای موکوورال از میوان
جمع ک نمونههای قارچی ،برابر با  71/6درصد بووده
است .در میان جنس  Rhizopusدو گونۀStolonifer

) (n=4و ) Arrhizus (n=15مهواهده مویشووند.
همچنووووین در مووووورد جوووونس  Mucorگونووووۀ
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) circinelloides (n=4را در میوان نمونوهها داریوم.

از اینرو در ایون تحقیوق از ایون ژن بورای شناسوایی

دیگوور گونووههای جداسووازیشووده Actinomucor

نمونووهها اسووتفاده شووده اسووت .براسوواش توالیهووای

 elegans,و

صووور گرفتووه ،پوون گونووۀ قووارچی از میووان راسووتۀ

 Cunninghamella echinulataهسووتند .دیگوور

موکورالها شناسایی شدند .در پژوهشهای دیگر نیوز

corymbifera.

Lichtheimia

قارچهای بهدستآمده در این مطالعه ،بهترتی

مربوط

قارچهوای مختلفوی از خووانوادۀ موکورالهوا بوا قوودر

بووه جوونس Alternaria (n=24), Aspergillus

زیسووتپوواالیی شناسووایی شوودهاند .قوودر تازیووۀ

(n=22), Exophiala (n=18), Penicillium
(n=15), Cladosporium (n= 9), Fusarium
(n=4), Rhodotorula (n=4), Aerobasidium
) (n=1بودهاند .گونههای بومی بهدستآمده مرتبط بوا

)Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs
(Purnomo et al., ( DDT ،)Potin et al., 2004

قارچهووای موکووورال تحووت عنوووان نووا ایووران در
کلکسیونهای هلند و لهستان ذخیره شدهاند و شمارۀ

 ،)2011آنتراسین ( )Krivibok et al., 1998از میوان
گونووههای Rhizopus arrhizus, Mucor sp.,
Actinomucor elegans, Pilaria caucasia
گزارش شده است .گونۀ  Mucor hiemalisدر تازیۀ

مرجع صادرشده در جدول  0مهاهده میشود.

زنوبیوتی

 .4بحث

بوده است (.)Esterhuizen-Londt et al., 2016

دارویوی ماننود اسوتامینوفن دارای قابلیوت

قارچهووای موکووورال را موویتوووان از خوواکهووای دارای

گونوووووووۀ echinulatu

آلووودگی نفتووی شوودید جوودا کوورد کووه ایوون ویژگووی،

 Rhizomucor variabilisدر تازیوووووۀ  PAHsدر

نهاندهندۀ تووان رشود ایون نمونوهها در محیطهوای

مکان ( )in situبهکار رفته اسوت 1995,

دشوار ،توان تولید آنزیمهای ضروری برای بقا در ایون

) Kim et al., 2010و گونوووههای Mucor,

محیطها ،و قدر زیستپاالیی آنهاسوت .در پوژوهش

 Cunninghamellaدر تازیووۀ نفووت خووا دخیوو

محققان لهستانی مهخص شده است کوه موکورالهوا

بودهانوود ( .)Li et al., 2002در میوووان دیگووور

توانایی استفاده از  94منبع کربنوی متفواو را دارنود

خانوادههوای قووارچی ،قارچهوای سوویاه نیوز از قابلیووت

) .(Pawlowska et al., 2019نمونووووههای

زیستپواالیی قدرتمنودی برخوردارنود .ایون قوارچهوا

جداسازیشده در این پژوهش به روش مورفولوژیکی و

میتوانند هیودروکربنهای آروماتیو

فورار را تازیوه

مولکولی از طریق تعیین توالی ناضیۀ ژن  ITSو رسوم

کننود ) .(Isola et al., 2013جداسوازی گونوههای

شارۀ ژنی ،بهطوور دقیوق و در ضود گونوه شناسوایی

xenobiotica

 Exophialaاز خواکهوای نفتوی ایوران و

شدند .دستهبندی این قارچهوا براسواش شاخ وههای

همچنین جداسوازی گونوۀ  E. dermatitidisاز خطووط

بینظمیهای زیادی در نامگوذاری ایون

ریلی آغهته به مادۀ کرزول در شمال ایران بوهتوازگی

ظاهری سب

قارچها بوده است ،از اینرو بهمنظور شناسوایی دقیوق

 Cunninghamellaو

گوزارش شوده اسوت et al., 2019,

(Cutright

.(Dolatabadi

گرفت .تعیوین تووالی

) Yazdanparast et al., 2017توانووایی قوووارچ

ایوون ژن قوودر شناسووایی زیووادی را بوورای گونووههای

 Mucorدر تازیۀ این ماده نیوز گوزارش شوده اسوت

موکورالها ایااد میکنود )(Walther et al., 2013؛

( .)Atagana, 2003گونۀ  E. xenobioticaبهوفور در

باید از روشهای مولکولی کم

خوووووووووووواکهووووووووووووای غنوووووووووووووی از
صفحه 799
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Fig 6- Maximum likelihood ITS phylogenetic tree. Bootstrap value higher than 70 are considered as
supported branch.

آالیندههای نفتی ،هیدروکربنهای ضلقوی و آلکانهوا

نیک و تولووین را دارد Boldú et al.,

ضوور دار) . (Prenafeta Boldú et al., 2006دیگر

) .2006, Gadd, 2001توانایی گونوههای ک دیوفوورا

(Prenafeta

گونههای اگزوفیاال که توانایی تازیۀ مواد زنوبیوتیو

)Boldu et al., 2004

را دارنووود،E. heteromorpha, E. spinifera ،

گونوووۀ  Cladophialophora psammophilaدر

 E. jeanselmeiهستند 2001; de Hoog

(Gadd,

 (Prenafetaدر تازیوۀ تولووین و

تازیۀ هیودروکربنهای آروماتیو

فورار et

(Badali

) E. jeanselmei .et al., 2006میتواند اسوتیرن را

) al., 2011گوزارش شوده اسوت .از میوان قارچهوای

Aurobasidium

رشتهای مویتووان بوه تووان زیسوتپواالیی گونوههای

 pullulansبهدلی تولید مادۀ پولوالن (پلویسواکارید

فوزاریو Fusarium (F. oxysporum, F. solani,

برونسلولی تازیهپذیر) در صنعت ضائز اهمیت اسوت

)،(Yanto, 2013) F. equiseti, F. incarnatum

تازیوووه کنووود ).(Cox 1995

)1994

Hoog,

.(de

Cladosporium

 cladosporioidesتوانایی رشود در ماواور موس،

پنوویسوویلیو

Penicillium (P. chrysogenum, P.

) ،pimiteouienseآلترناریووووووا (

(Alternaria
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 malorumاشواره کورد P. chrysogenum .توانوایی

کووار بووا ایوون میکروارگانیسوومها در سووطح صوونعتی

ضذف یونهوا از ضوایعا چووبی ) (Leitão, 2009و

میافزاید .پژوهشهای مختلفی در زمینۀ زیستپاالیی

(Dos

قووارچی در دیگوور کهووورها اناووا گرفتووه اسووت ،امووا

(Prenafeta

پژوهشهای مهابه دربارۀ قارچهای موکورال در زمینۀ

) al., 2006را دارد F. oxysporum .قوووادر بوووه

خوواکهووای آلووودۀ نفتووی در ایووران محوودود اسووت.

.(Potin

جداسازی و شناسایی نمونههای بومی از مناطق آلوده،

) 2004از میوووان گونوووههای آسوووپرژیلوش ،گونوووۀ

اولووین گووا در پاکسووازی ایوون محیطهاسووت .پووس از

 Aspergillus terreusمویتوانود فلوزا سونگین و

شناسایی سویههای بوومی مویتووان از ترکیو چنود

(Dias

سویه بهطور همزموان بورای افوزایش قودر پواالیش

هیودروکربنهای آلیفاتیو
) 2008و نیز بخارا

Santos et al.,

استیرن Boldú et

پاکسازی خاک آلوده به  PAHاست et al.,

اندوسوولفان را ضوذف کنود ;et al., 2002

).Mukherjee, 2005

اسووتفاده کوورد ) .(Qi, 2002اسووتفاده از قارچهووا در

در تحقیقا اناا گرفته در ایران ،در پژوهش منطقوۀ

ساختار بیوفیلترها توسط دیگر محققان گوزارش شوده

شازند اراک ،گونۀ  Fusariumبهعنوان گونۀ توانمنود

اسوووت (.)van Groenestijn et al., 2001

در پاکسوووازی موووواد نفتوووی معرفوووی شوووده اسوووت

بیوفیلترهای استفادهشده برای ضوذف تولووین توسوط

( .)Moghimi et al., 2017ضوذف سویانید توسوط

) de Mello (2010گزارش شده است.

پنوویسوویلیو (،)Shahabi Nejad et al., 2019

نییجهگیاری :گونوههای جداشوده از منواطق آلووده

ضوووووذف نفوووووت خوووووا توسوووووط Aspergillus

توانایی بالقوه در راستای ضذف مواد آلوده را دارند .در

 )Mohsenzadehو ضووووذف

این تحقیق به کاربرد قارچهای موکوورال اشواره شوده

دیبنزوتیوفن توسوط قوارچ Elmi et ( E. spinifera

است .در مراض بعدی میتوان از روشهای در مکوان

(2016

al.,

et

 )al., 2016گزارش شده است.

)situ

از میوووان قارچهوووای موکوووورال گونوووۀ Mucor

استفاده کرد .از نتای تحقیقا اینچنینوی مویتووان

circinelloidesبهعنوان جدایۀ تحم کنندۀ نمو

 (inو براساش طراضی بیوفیلترها از این نمونوهها

و

برای شناسایی گونههای بالقوه و طراضی بیوفیلترهوای

قارچی توانمند در ضذف زیستی خاکهای شور آلووده

صوونعتی توسووط متخ

ووان داخلووی و پاکسووازی

به نفت گزارش شده اسوت ( Heidarytabar et al.,

خاکهای مناطق آلودۀ نفتی در ایوران بوا اسوتفاده از

.)2017

سویههای بومی استفاده کرد.

با توجه به رشد زیاد قارچهای موکورال و توان آنزیمی

 .5تشکر و قدردانی

وسیع این گروه از قارچها در این پژوهش بر جداسازی

ایوون پووروژه بووا ضمایووت مووالی مرکووز مطالعووا و

این گروه از قارچها از نمونۀ خاکهای آلوده بوه موواد

همکاریهای علمی بینالمل وزار علو  ،تحقیقا و

نفتی تمرکز شده است .همچنین تولید سمو قوارچی

فناوری اناا گرفته است.

در میان این گروه رای نیست و این امور بور سوهولت
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