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چکیده
استرهای اسید فتالیک ترکیبات سنتزی هستند که به عنوان نرمکننده در ترکیبات پلیمری و پالستیک استفاده میشوند .ورود
این ترکیبات به محیط زیست و چرخه غذایی انسان و ایجاد انواع سرطانها ،باعث افزایش نگرانی جهانی شده است .هدف از این
پژوهش بررسی غلظت استرهای اسید فتالیک در خاک در معرض شیرابه زباله (محل دفن زباله) و یافتن یک کنسرسیوم میکروبی
با قابلیت تخریب این آالیندهها میباشد .غلظت استرهای اسید فتالیک در خاک با استفاده از روش التراسونیک و توسط
دستگاه  GC-MSاندازهگیری شد .نتایج نشان داد که غلظت دی اتیل هگزیل فتاالت در خاک ( 6 )mg Kg-1 4/52برابر استاندارد
جهانی آن ( )mg Kg-10/7بود .غنی سازی میکروبی در محیط کشت معدنی حاوی استرهای اسید فتالیک صورت پذیرفت
(دمای 30درجه سلسیوس و  )rpm120و کنسرسیوم میکروبی توانمند در تجزیه استرهای اسید فتالیک جدا شد .به منظور
بررسی تجزیه بیولوژیکی استرهای اسید فتالیک توسط کنسرسیوم جداسازی شده ،غلظت باقیمانده فتاالتها با اتیل استات
استخراج و با دستگاه  GC-MSاندازهگیری شد .نتایج نشان داد که این کنسرسیوم توانست باالتر از  96درصد فتاالتهای با
وزن مولکولی کم دی متیل فتاالت و دی اتیل فتاالت و دی بوتیل فتاالت (فتاالت با وزن مولکولی متوسط) را تجزیه کند
(دمای 30درجه سلسیوس و  .)rpm120در مورد دی اتیل هگزیل فتاالت (پرمصرفترین نرمکننده جهان) نیز این کنسرسیوم
توانست  55درصد آنرا در غلظت  400میلیگرم بر لیتر تخریب نماید .بعالوه  ،تجزیه استرهای اسید فتالیک توسط این کنسرسیوم
به صورت جداگانه ،تقریبا بهصورت کامل صورت پذیرفت (پنج روز انکوباسیون ،دمای 30درجه سلسیوس و  .)rpm120نتایج ما
تخریب بیولوژیکی استرهای اسید فتالیک توسط این کنسرسیوم را اثبات کرده و امکان استفاده از آن را برای پاالیش زیستی
فتاالت در خاکهای آلوده توصیه میکند.
واژههای کلیدی :زیستپاالیی ،شیرابه زباله ،فتاالت ،نرمکنندهها
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کاهش میدهد (.)Chen et al., 2004; Guo et al., 2010
چن و همکاران ( )Chen et al., 2013استرهای اسید فتالیک
را از لحاظ سمیت برای میکروبها مطابق دی بوتیل فتاالت
( > )DBP3دی متیل فتاالت ( > )DMP4دی اکتیل فتاالت
( > )DOP5دی اتیل هگزیل فتاالت ( )DEHP6طبقهبندی
کردند .وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2015بیان کردند
غلظت آنزیم دهیدروژناز با کاهش فتاالتها افزایش یافت.
وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2016اثر بقایای پوشش-
های پالستیکی بر وجود فتاالت در خاک و تاثیر آن بر
فعالیت میکروبی و آنزیمی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد با افزایش بقایای پوششهای پالستیکی غلظت
فتاالتها افزایش یافت ولی کربن و نیتروژن میکروبی خاک،
فعالیت آنزیمی و تنوع باکتریها به طور معنیداری کاهش
یافت .یکی از روشهای پاالیش استرهای اسید فتالیک در
خاک ،حذف به روش تخریب میکروبی میباشد .محققین
زیادی تجزیه ترکیبات فتاالت را توسط باکتریها و قارچها
گزارش کردهاند .ریزجانداران خاک از این ترکیبات به عنوان
منبع کربن و انرژی استفاده میکنند ( Wang et al.,
 .)2017ab; Li et al., 2018; Boll et al., 2020تجزیه کامل
استرهای اسید فتالیک نیازمند آنزیمها و ژنهای گوناگونی
میباشد و برخی از میکروبها میتوانند به تنهایی این
فرآیند را کامل کنند .اگرچه در طبیعت تجزیه فتاالتها با
همیاری چندین ریزجاندار باهم صورت میپذیرد .هریک از
میکروبهای مختلف در مراحل تجزیه به صورت اختصاصی
عمل میکنند و میتوانند ماده حد واسط ویژهای را تجزیه
نمایند ( .)Ren et al., 2016; Xu et al., 2018وو و همکاران
( )Wu et al., 2010بیان کردند ترکیب سویههای
 Gordonia sp. strain JDC-2و Arthrobacter sp. strain
 JDC-32توانست دی اکتیل فتاالت را بعد از  48ساعت
تجزیه نمایند .بونیاروج و همکاران ( Boonyaroj et al.,
 )2012نرخ تجزیه دی متیل فتاالت ،دی اتیل فتاالت ،دی
بوتیل فتاالت ،بنزیل بوتیل فتاالت ،دی اتیل هگزیل فتاالت
و دی اکتیل فتاالت در شیرابه زباله جامد شهری با استفاده
از تیمار دو مرحله با راکتورهای زیستی را به ترتیب ،78
 96 ،77 ،87 ،81و  82درصد بیان کردند .استرهای اسید
فتالیک در فاضالبها با غلظت  12تا  1250میلیگرم بر
کیلوگرم فراوانند ( )Fu et al., 2013که تحت فرایند

مقدمه
فتاالتها یا استرهای اسید فتالیک ( )PAEs1کاربردشان
به عنوان نرمکننده از سال  1930میالدى آغاز شده و در
حدود  80درصد از کل تولید پالستىسایزرها را به خود
اختصاص دادهاند ( Julinová & Slavík, 2012; Kastner et
 .)al., 2012تولید جهانی فتاالتها با  1/8میلیون تن در
سال  6/2 ،1975میلیون تن در سال  2009و افزایش تا
بیش از  8/5میلیون تن در سال  2019به سرعت در حال
افزایش است ( ;Net et al., 2015ab; Sheikh & Beg, 2019
 .)Giuliani et al., 2020استرهاى اسید فتالیک در دسته
ترکیبات سخت تجزیهپذیر ،خطرناک و نو پدید قرار داده
شدهاند ()Deblonde et al., 2011, Benjamin et al., 2015
که غالبا به منظور افزایش انعطافپذیرى ترکیبات پلیمرى
و پالستیک استفاده شده ( Daiem et al., 2012; Boll et
 )al., 2020و در بستهبندى مواد غذایى ( Heudorf et al.,
 ،)2007رنگ و جالدهندهها ،چسبها ( Clara et al.,
 ،)2010صنایع کاغذ و مقوا سازى ()Chaler et al., 2008
و  ...به کار گرفته میشوند .این ترکیبات به طور شیمیایی
با پالستیکها پیوند برقرار نمیکنند و میتوانند به داخل
محیط آبشویی شوند و جز آالیندههای همهجایی شناخته
میشوند .آنها در خاک ،اتمسفر ،آب سطحی ،رسوبات،
فاضالب شهری و در شیرابه محلهای دفن زباله شناسایی
شدهاند ( ;Boonyaroj et al., 2012; Sun et al., 2013
& Benjamin et al., 2015; Net et al., 2015bc, Tran

 .)Kannan, 2015فتاالتها و متابولیتهای آنها میتوانند
مختلکننده فرایندهای بیولوژیک بوده و به طور بالقوه برای
انسان مضر هستند ( .)Planello et al., 2011آنها جز مواد
شیمیایی مختل کننده غدد درونریز بوده ( Park et al.,
 )2012و بدلیل خصوصیات سمی بودن برای کبد ،جهش-
زایی و سرطانزایی ( ،)Zeng et al., 2009استفاده از بعضی
از فتاالتها در اسباب بازی بچهها توسط اتحادیه اروپا در
سال  ،)European Commission, 1999( 1999آژانس
حفاظت محیط زیست آمریکا ( ،)EPA2اتحادیه اروپا و مرکز
حفاظت محیط زیست چین محدود شد ( Planello et al.,
 .)2011; Sun et al., 2013محققین بیان کردند ،استرهای
اسید فتالیک فعالیت میکروبهای خاک ،آنزیمهای اورهآز،
فسفاتاز،کاتاالز ،و فعالیت موجوداتی مانند کرم خاکی را

)8. Dimethyl Phthalate (DMP
)9. Dioctyl Phthalate (DOP
)10. Diethyl hexyl Phthalate (DEHP

5. Phthalic Acid Esters
)6. Phthalic Acid Estersion Agency (EPA
)7. Dibutyl Phthalate (DBP
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استرهای اسید فتالیک دی متیل فتاالت ( ،)DMPدی اتیل
فتاالت ( ،)DEPدی بوتیل فتاالت ( )DBPو دی اتیل هگزیل
فتاالت ( ،)DEHPاز شرکت  )Germany( Aldrichبا غلظت
 99/5درصد تهیه گردید .اتیل استات و هگزان با درجه
خلوص  HPLCنیز به ترتیب از شرکتهای Merck
( )Germanyو  )Germany( Rothبا غلظت  99/5درصد
تهیه گردید.

کمپوست کردن با کود خوکی ،این استرها به طور مطلوبی
تجزیه میشوند ( .)Chai et al., 2014وانگ و همکاران
( )Wang et al., 2017bبیان کردند کنسرسیوم LV-1
توانست  500میلیگرم بر لیتر دی اتیل هگزیل فتاالت را
طی  24ساعت تجزیه کند Li .و همکاران ()2018
کنسرسیوم میکروبی مقاوم به شوری  LFبا توانایی تجزیه
دی اتیل هگزیل فتاالت را از لجنهای فعال جداسازی
کردند .این کنسرسیوم توانست  93/48درصد دی اتیل
هگزیل فتاالت ( 1000میلیگرم بر لیتر) را در دمای 30
درجه سلسیوس و  pH=7بعد از  72ساعت تجزیه نمایدLF .
توانست  91درصد دی اتیل هگزیل فتاالت را در شوری -3
 0درصد تجزیه نماید .منطقه سراوان در گیالن که جز
جنگلهای هیرکانی حاشیه دریای خزر محسوب میشود و
به عنوان میراث جهانی در یونسکو در سال  2019به ثبت
رسیده است که از نظر گردشگری ،محیط زیست و دارا بودن
گونههای متنوع گیاهی و منحصر به فرد در جهان و اتصال
این منطقه از طریق رودهای مختلف به تاالب بین المللی
انزلی و دریای خزر از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
منطقه ،محل دفن زباله سراوان در سال  1363ساخته شد
و اکنون به بزرگترین محل دفن زباله در شمال ایران تبدیل
شده است .متاسفانه روزانه بیش از  800تن زباله بدون
استاندارهای مناسب و روشهای پیش تصفیه به این محل
دفن زباله ریخته میشود و سالمت و اکوسیستم این جنگل
را به شدت تحت خطر میاندازد .کریمپور فرد
( )Karimpour-Fard, 2019بیان کرد به طور متوسط  7لیتر
شیرابه در ثانیه از محل دفن زباله سراوان به خاک ،رودخانه-
ها و آب زیرزمینی وارد میشود که میتواند از این مسیرها
وارد تاالب انزلی و دریای خزر شده و مشکالت زیست
محیطی بسیاری را برای انسان و محیط زیست ایجاد نماید.
با توجه به اینکه سهم عظیمی از زبالههای ورودی به این
تاالب را پالستیکها تشکیل میدهد ،هدف از این پژوهش
غنیسازی و جداسازی میکروارگانیسمهای توانمند در
تجزیه استرهای اسید فتالیک دی متیل فتاالت ،دی اتیل
فتاالت ،دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت (موجود
در لیست ترکیبات  )EPAاز خاک آلوده به ترکیبات
پالستیکی محل دفن سراوان بود.

موقعیت منطقه

جنگل سراوان در منطقهای جلگهای در بین شهرهای رشت
و رستم آباد قرار گرفته و در حوزه شهرستان رشت در بخش
سنگر و در دهستان سراوان در بین مسیر جاده ترانزیتی
رشت -تهران و رودخانههای سیاهرود واقع شده است .بر
اساس نقشه زمینشناسی با مقیاس  1:100000قدیمی-
ترین سازندها مربوط به دوران مزوزوئیک و دوران تریاس
پسین میباشد .میانگین بارندگی در این منطقه 1374/4
میلیمتر بوده و متوسط دما  15/9درجه سلسیوس است که
حداقل مطلق آن در بهمن و حداکثر مطلق آن در تیرماه
است .این منطقه در ارتفاع  50تا  250متری از سطح دریای
آزاد قرار دارد ( .)Daryayi et al., 2013این جنگلها در سال
 2019به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیدهاند.
محل دفن زبالههای شهر رشت واقع در منطقه سراوان تنها
محل دفن پسماندهای شهر رشت میباشد و روزانه بیش از
 800تن زباله در این منطقه به طور غیراصولی دفن میشود.
این مکان  37سال محل دفن زباله شهرهای رشت ،فومن،
شفت ،صومعهسرا ،خشکبیجار ،کوچصفهان و لشتنشا بوده
است 90 .درصد زبالههای انتقال یافته به مرکز دفن زباله
سراوان در شهر رشت تولید میشود ( Karimpour-Fard,
 .)2019شیرابههای زبالههای سراوان از طریق رودخانههای
زرجوب ،سفیدرود و پیربازار وارد تاالب بینالمللی انزلی و
دریای کاسپین میشوند .از دیگر خطرات زیستمحیطی نیز
میتوان به نفود شیرابه به الیههای زیرین خاک و آلودگی
آبهای زیرزمینی ،انتشار گاز در اتمسفر ،تغذیه حیوانات
بومی از زباله و آسیبدیدگی پوشش گیاهی و حیات وحش
موجود را نام برد (.)Shariatmadari et al., 2018
نمونهبرداری

برای نمونهبرداری به منظور جلوگیری از فتولیز استرهای
اسید فتالیک در معرض نور ،از ظروف شیشهای تیره رنگ
استفاده گردید .ظروف ابتدا با آب و آب مقطر و سپس با

مواد و روش ها
مواد شیمیایی
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مربع) بود ( .)Net et al., 2015cبعد از نمونهبرداری و
مخلوط کردن نمونهها با هم ،درب نمونه با پارافیلم بسته
شده به منظور انتقال نمونهها به آزمایشگاه نیز از یونولیت
مملو از یخ استفاده گردید و بعد از انتقال به آزمایشگاه نیز
در یخچال نگهداری شدند.

هگزان  99درصد شسته شدند و به مدت  24ساعت در آون
در دمای  80درجه سلسیوس نگهداری شدند .نمونهبرداری
در عمق  0-20سانتیمتری در منطقه پائیندست محل دفن
زباله که در معرض آلودگی شیرابه قرار داشت انجام پذیرفت
(شکل  .)1الزم به ذکر است که نمونه متشکل از سه
زیرنمونه مخلوط از اطراف آن منطقه (فاصله  50×50متر

شکل  -1پائیندست محل دفن زباله سراوان
Figure 1. Downstream of Saravan landfill

کرده و سر ظرف شیشهای با ظرف آلومینیومی پوشانیده
شد .سپس مخلوط با ورتکس به مدت  5دقیقه شیک شده
و به مدت  30دقیقه همگن گردید .در مرحله بعد مخلوط
در سانتریفوژ به مدت  5دقیقه با  3500دور در دقیقه قرار
داده شد .بعد از جداسازی فازها 5 ،میلیلیتر از فاز باالیی
برداشته شد و  2میلیلیتر محلول آب نمک اضافه گردید و
در نهایت  1میلی لیتر هگزان اضافه شده و با ورتکس به
مدت  2دقیقه شیک گردید .فاز هگزان جدا شده به ویال-
های شیشهای انتقال داده شده و سپس برای تعیین غلظت
فتاالتهای موجود بـه دستگاه  GC-MSمدل 7890 A
ساخت شرکت  Agilentکشور آمریکا مجهز به آشکارساز
طیفسنج جرمی تزریق گردید.

اندازهگیری برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و
غلظت استرهای اسید فتالیک

به منظور اندازهگیری برخی خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک ،ابتدا نمونههای خاک هواخشک شده و از
الک  2و  0/5میلیمتری عبور داده شد .بعد از حذف
رطوبت نمونهها ،کربن آلی به روش والکلی و بلک اندازه-
گیری گردید ( Sparks 1996; Carter & Gregorich
 )UNICAM 9455( pH .)2008و هدایت الکتریکی
( )JENWAY 4320خاک نیز در عصاره  1:1اندازهگیری
گردید و تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری انجام شد
( .)Rhoades, 1996; Jia et al., 2011برای اندازهگیری
غلظت استرهای اسید فتالیک ،با کمی تغییرات در روش
ژائو و همکاران ( )Zhao et al., 2016و هو و همکاران ( Hu
 5 ،)et al., 2005گرم از نمونه خاک وزن شده ،سپس به آن
دی اکتیل آدیپات ( )DOA1به عنوان استاندارد داخلی
اضافه گردید .در ادامه به آن  10میلیلیتر متانول اضافه

غنیسازی و اندازهگیری میزان استرهای اسید فتالیک
باقیمانده

1. Dioctyl adipate

4

جلد ، 10شماره  ،2تابستان 1401

تحقیقات کاربردی خاک

سانتریفیوژ گردید .فاز رویی به دستگاه  GC-MSتزریق
گردید.

غنیسازی میکروارگانیسمهای تجزیه کننده استرهای اسید
فتالیک با استفاده از محیط کشت معدنی حداقل ( ()MSM
MgSO4 g/L ،CaCl2 0.01 g/L( )Mineral salt medium

آنالیز دستگاهی

K2HPO4 ،KH2PO4 4.5 g/L ،(NH)2 SO4 1 g/L ،0.1

اندازهگیـری میـزان فتاالتهای موجود در خاک و فتاالت
باقیمانده در کنسرسیوم  SA1با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی توسط ستون )DB-5 ms (J&W Scientific
انجام شد .دمای اولیه ستون در  70درجه سلسیوس به
مدت  5دقیقـه تنظیم شد .سپس دما با سرعت  30درجه
سلسیوس بر دقیقه تـا رسیدن به دمای  150درجه
سلسیوس افزایش یافت و در ادامه افزایش دما بـه میـزان
 5درجه سلسیوس در هر دقیقه تـا رسـیدن بـه دمـای
 270درجه سلسیوس انجام پذیرفت .دمای ستون به مـدت
 5دقیقـه در همـین درجه نگه داشته شد .میزان دی اتیل
فتاالت ،دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت باقی-
مانده در کنسرسیوم  SA1به طور جداگانه توسط دستگاه
GC-MSمدل  7890 Aساخت شرکت  Agilentکشور
آمریکا مجهز به آشکارساز طیفسنج جرمی TOF-
 )Synapt G2-Si, Waters, MA, USA( MS/MSتعیین
شد .ستون  DB-5برای جداسازی استفاده شد .دمای محل
تزریق و آشکارساز به ترتیب  300و  340درجه سلسیوس
تنظیم شد .شیب حرارتی دستگاه شامل :دمای اولیه آون
 70درجه سلسیوس (دو دقیقه) ،افزایش تا  150درجه با
سرعت  30درجه سلسیوس بر دقیقه (بدون ایست) ،افزایش
تا  270درجه سلسیوس با سرعت  8درجه سلسیوس در
دقیقه (بدون ایست) و سرانجام افزایش تا  300درجه
سلسیوس با سرعت  30درجه سلسیوس در دقیقه (3
دقیقه) میباشد .آنالیز  MS/MSبا استفاده از مد منفی و
منبع یونش الکترواسپری ( )ESI-با ولتاژ کاپیالری 1/5
ولت ،دمای منبع  120درجه سلسیوس ،جریان و دمای گاز
 N2حاللزدا به ترتیب  L/min 1000و  50درجه سلسیوس
و جریان گاز  N2مربوط به لوله مرکزی  L/min 50صورت
گرفت .استرهای اسید فتالیک با  149 m/zشناسایی شدند.

 NaCl 1 g/L ، 5.8 g/Lو یک میلیلیتر از عناصر کممصرف)
و اضافه کردن غلظتهای مختلفی از استرهای اسید فتالیک
و انکوباسیون صورت پذیرفت ( Wen et al., 2014; Jin et
 5 .)al., 2015; Ren et al., 2016گرم از خاک در ارلن مایر
شیشهای حاوی  50میلیلیتر محیط کشت  MSMو
استرهای اسید فتالیک با غلظت  100میلیگرم بر لیتر به
طور جداگانه اضافه گردید و به مدت  7روز در شرایط
انکوباسیون ( 30درجه سلسیوس و  ) rpm120قرار گرفت.
سپس  1میلیلیتر از محلول قبلی به محیط کشت تازه
 MSMحاوی 250میلیگرم بر لیتر استرهای اسید فتالیک
اضافه گردید و گرماگذاری شد .با توجه به مشاهده رشد
میکروارگانیسمها ،این روند تا افزایش  1000میلیگرم بر
لیتر استرهای اسید فتالیک تا دستیابی به یک کنسرسیوم
میکروبی موثر در تجزیه ادامه یافت و کنسرسیوم حاصل
تحت عنوان  SA1نامگذاری شد .غلظت استرهای اسید
فتالیک باقی مانده در کنسرسیوم با استفاده از دستگاه GC-
 MSطی دومرحله اندازهگیری و با شاهد (محیط کشت
 +MSMفتاالت ولی بدون کنسرسیوم میکروبی) مقایسه
گردید (.)Wu et al., 2011; Wen et al., 2014
بررسی تجزیه استرهای  DEPو  DBPتوسط کنسرسیوم
SA1

به منظور بررسی توانایی کنسرسیوم  SA1در تجزیه
استرهای اسید فتالیک ،ارلنهای  50میلیلیتر محیط کشت
 MSMحاوی  500میلیگرم بر لیتر به طور مجزا تهیه شد
و  500میکرولیتر از کنسرسیوم  SA1به هریک از ارلنها
اضافه شد .تیمارهای شاهد نیز شامل محیط کشت MSM
و  500میلیگرم بر لیتر استرهای اسید فتالیک دی اتیل
فتاالت ،دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت بود.
تیمارها در شیکر با سرعت  rpm120و دمای  30درجه
سلسیوس به مدت  5روز گرماگذاری شدند .به منظور
اندازهگیری غلظت باقیمانده استرهای اسید فتالیک ،کل
محتویات فالسکها با مقدار برابری از اتیل استات مخلوط
شده و به مدت  5دقیقه ورتکس گردید .در مرحله بعد
مخلوط حاصل به مدت  10دقیقه با سرعت rpm 6000

نتایج و بحث
پایش میزان آلودگی استرهای اسید فتالیک در خاک

نتایج اندازهگیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
نشان داد ،خاک دارای بافت لومیرسی ،8/2 pH ،هدایت
الکتریکی  0/825دسیزیمنس بر متر و ماده آلی 1/61
درصد بود .همانطور که در جدول دو مشاهده میشود دی
5
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( )log KOWپائین ،کمتر در فاز جامد وجود دارند .دی بوتیل
فتاالت و بوتیل بنزیل فتاالت حاللیت و ثابت تقسیم
اکتانول -آب ( )log KOWمتوسط داشته و دی اتیل هگزیل
فتاالت و دی اکتیل فتاالت به دلیل وزن مولکولی باال،
حاللیت پائین و ثابت تقسیم اکتانول -آب ( )log KOWباال
بیشتر جذب بخش جامد میشود ( Zeng et al., 2008; Net
 .)et al., 2015همچنین با توجه به این که دی متیل فتاالت
و دی اتیل فتاالت استرهای حاوی یک کربن و دو کربن
در هر زنجیره هستند ،بهراحتی مورد استفاده
میکروارگانیسمها قرار میگیرند .بسیاری از محققین
استفاده از استرهای اسید فتالیک بویژه دی متیل فتاالت و
دی اتیل فتاالت به عنوان منبع کربن توسط میکروارگانیسم
ها را به اثبات رسانیدهاند ( Fang et al., 2010; Benjamin
 .)et al., 2016; Zhang et al., 2016مطالعات بسیاری در
جهان نشان داده که دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل
فتاالت گونههای اصلی استرهای اسید فتالیک در طبیعت و
خاک هستند (.)Chai et al., 2014; Ma et al., 2015
همچنین دی اتیل هگزیل فتاالت پرمصرفترین نرمکننده
در جهان محسوب میشود و بنابراین مقدار بیشتری از این
آالینده در طبیعت یافت میشود (.)Sheikh & Beg, 2019

اتیل هگزیل فتاالت و دی بوتیل فتاالت بیشترین استرهای
اسید فتالیک موجود در خاک بوده و مجموع فتاالتهای
خاک آلوده نیز  5/8میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود .آژانس
حفاظت محیط زیست آمریکا حد مجاز دی بوتیل فتاالت و
دی اتیل هگزیل فتاالت را در خاک به ترتیب  0/08و 0/44
میلیگرم بر کیلوگرم تعیین کرد ( Liu et al., 2009; He et
 .)al., 2016با توجه به این استاندارد ،غلظت دی بوتیل
فتاالت در خاک تقریبا  10برابر استاندارد  EPAو غلظت
دی اتیل هگزیل فتاالت  4/5برابر استاندارد  EPAاست.
ژنگ و همکاران ( )Zeng et al., 2009و نت و همکاران
( )Net et al., 2015استاندارد خطر اکولوژیک ترکیبات دی
اتیل هگزیل فتاالت و دی بوتیل فتاالت در رسوب و خاک
را به ترتیب  1و  0/7میلیگرم بر کیلوگرم بیان کردند .با
توجه به مطالب بیان شده ،غلظت دی اتیل هگزیل فتاالت
و مجموع استرهای اسید فتالیک در خاک به ترتیب  4/5و
 5/8برابر استاندارد جهانی است .همچنین همانطور که در
شکل  1و  2مالحظه میشود مقدار ترکیبات دی متیل
فتاالت و دی اتیل فتاالت بسیار کم و غیرقابل تشخیص می
باشد .محققین بیان کردند دی متیل فتاالت و دی اتیل
فتاالت به دلیل حاللیت باال و ثابت تقسیم اکتانول -آب

شکل -1غلظت استرهای اسید فتالیک در خاک ()μg Kg-1
)Fig 1. Concentration of PAEs in soil (μg/Kg

شکل  – 2کروماتوگرامهای مربوط به وجود استرهای اسید فتالیک در خاک
Fig 2. GC-MS chromatogram related to presence of phthalic acid ester in soil
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فتالیک) و کنسرسیوم  SA1غنیسازی شده (خاک در
معرض شیرابه غنیسازی شده با استرهای اسید فتالیک)
توسط دستگاه  GCاندازهگیری شد .نتایج نشان داد
میکروبیوم  SA1غنیسازی شده توانست ،96/4 ،98/7
 84/7و  38/3درصد به ترتیب دی متیل فتاالت ،دی اتیل
فتاالت ،دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت را
نسبت به شاهد مورد تجزیه قرار دهد .میزان کدورت حاصل
از تجزیه استرهای اسید فتالیک در تیمار شاهد و
کنسرسیوم غنیسازی شده به ترتیب  0/075و  1/25بود.
محققین بسیاری تجزیه استرهای اسید فتالیک توسط
میکروارگانیسمهای خاک را به گزارش کردند ( Wu et al.,
 .)2011; Pradep et al., 2015; Jun et al., 2015نتایج
حاصل از اندازهگیری غلظت استرهای اسید فتالیک در
خاک نشان داد که غلظت دی متیل فتاالت و دی اتیل
فتاالت کمتر از حد تشخیص دستگاه  GCبود .نتایج حاصل
از مرحله غنیسازی نیز نشان داد که این میکروارگانیسمها
توانستند تقریبا کل دی متیل فتاالت و دی اتیل فتاالت را
تجزیه نمایند .لذا درصد تجزیه کمتر دی اتیل هگزیل
فتاالت نسبت به سه استر دیگر را میتوان بهدلیل بلندتر
بودن طول زنجیره آلکیل این آالینده دانست .همچنین می-
توان بیان کرد ،زمانی که استرهای اسید فتالیک با وزن
مولکولی پائینتر در محیط کشت وجود دارد ،ترجیح
باکتریها استفاده از مواد کربنی سادهتر میباشد ( Wen et
.)al., 2014; Gao et al., 2016

بررسی حذف استرهای اسید فتالیک توسط کنسرسیوم
 SA1طی روند غنیسازی

به منظور اندازهگیری توان میکروارگانیسمها در تجزیه
استرهای اسید فتالیک پس از هفته چهارم انکوباسیون،
میزان حذف استرهای اسید فتالیک در تیمار شاهد (بدون
خاک ولی همراه استرهای اسید فتالیک) و کنسرسیوم
 SA1غنیسازی شده (خاک در معرض شیرابه غنیسازی
شده با استرهای اسید فتالیک) توسط دستگاه  GCاندازه-
گیری شد .برخی بایوفیلمهای حاصل از کنسرسیوم SA1
در شکل  3نشان داده شده است .کروماتوگرامهای مربوط
به تجزیه استرهای اسید فتالیک در شکل  4ارائه شده است.
میزان کدورت ایجاد شده ( )OD600در محیط کشت توسط
کنسرسیوم  0/81 SA1بود .با مقایسه میزان کدورت تیمار
شاهد که  0/07بود میتوان بیان کرد در تیمار غنیسازی
شده کدورت ایجادشده در اثر تجزیه استرهای اسید فتالیک
توسط میکروارگانیسمها بوده است .همانطور که در شکل 4
مشاهده میشود میکروارگانیسمهای خاک توانایی باالیی در
حذف استرهای اسید فتالیک داشتند به طوری که بعد از
هفته چهارم غنیسازی ،دی متیل فتاالت و دی اتیل فتاالت
را به طور کامل مورد مصرف قرار دادند .همچنین این
کنسرسیوم توانست به ترتیب  97/5و  55درصد دی بوتیل
فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت را تجزیه کند .در آخرین
مرحله غنیسازی نیز میزان استرهای اسید فتالیک حذف-
شده در تیمار شاهد (بدون خاک ولی همراه استرهای اسید

شکل  -3بایوفیلمهای جدا شده از محیطهای غنی شده
Fig 3. Biofilms isolated from enriched media
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شکل -4درصد فتاالت باقیمانده در محیط  MSMحاوی کنسرسیوم
Figure 4. The amount of phthalates remaining in the MSM containing consortium
fluorescens

تجزیه  DEPو  DBPتوسط کنسرسیوم SA1

Pseudomonas

و

Pseudomonas

 aureofaciensتوانست  400میلیگرم بر لیتر دی متیل
فتاالت را طی دو روز به طور کامل تجزیه نماید .وو و
همکاران ( )2010بیان کردند ترکیب سویههای Gordonia
 sp. strain JDC-2و Arthrobacter sp. strain JDC-32
توانستند دی اکتیل فتاالت را بعد از  48ساعت تجزیه
نمایند .لی و همکاران ( )Li et al., 2018کنسرسیوم
میکروبی مقاوم به شوری  LFبا توانایی تجزیه دی اتیل
هگزیل فتاالت را از لجنهای فعال جداسازی نمودند .این
کنسرسیوم توانست  93/48درصد دی اتیل هگزیل فتاالت
( 1000میلیگرم بر لیتر) را در دمای  30درجه سلسیوس
و  pH=7بعد از  72ساعت تجزیه نماید LF .توانست 91
درصد دی اتیل هگزیل فتاالت را در شوری  %0-3تجزیه
نماید.

میزان تجزیه دی اتیل فتاالت و دی بوتیل فتاالت توسط
کنسرسیوم  SA1به طور مجزا توسط دستگاه GC-MS
اندازهگیری شد .کروماتوگرامهای مربوط به مقدار باقیمانده
استرهای اسید فتالیک در حضور کنسرسیوم  SA1در
شکلهای  5و  6نشان داده شده است .با توجه به نتایج
میتوان بیان کرد کنسرسیوم  SA1توانست به ترتیب
 99/02و  98/33درصد کل دی اتیل فتاالت و دی بوتیل
فتاالت با غلظت  500میلیگرم بر لیتر را طی  120ساعت
گرماگذاری در دمای  30درجه سلسیوس دور rpm120
تجزیه نماید .نتایج این پژوهش در مورد توانایی کنسرسیوم-
های میکروبی در تجزیه استرهای اسید فتالیک توسط سایر
پژوهشگران نیز به اثبات رسیده است .وانگ و همکاران
( )Wang et al., 2004بیان کردند کنسرسیوم میکروبی
شامل باکتریهای ،Sphingomonas paucimobilis
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شکل  –5کروماتوگرامهای مربوط باقیمانده  DEPدر  -aشاهد و  -bکنسرسیوم SA1
Figure 5. Chromatograms related to remaining DEP in a-control and b- consortium SA1

شکل  –6کروماتوگرامهای مربوط باقیمانده  DBPدر  -aشاهد و  -bکنسرسیوم SA1
Figure 6. Chromatograms related to remaining DBP in a-control and b- consortium SA1

میشوند .همچنین استرهای اسید فتالیک با طول زنجیره
کمتر مانند دی اتیل فتاالت و دی بوتیل فتاالت میتوانند
مستقیما به فتالیک اسید تبدیل شوند ( Liang et al.,
 .)2008; Gao et al., 2016سپس فتالیک اسید با استفاده
از دی اکسیژنازها به پروتوکتکوئیت تجزیه میگردد.
پروتوکتکوئیت از طریق شکسته شدن پیوند اورتو یا متا به
کمک آنزیمهای شکننده حلقههای آروماتیک به اسیدهای
آلی تبدیل شده و این اسیدها وارد چرخه تری کربوکسیلیک
اسید ( )TCAمیشوند .این محصول در نهایت به دی اکسید
کربن و آب تجزیه میشود ( .)Gao et al., 2016با توجه به

در شکلهای  5و  6مشاهده میشود که عالوه بر استر اسید
فتالیک مورد نظر ،غلظت سایر استرهای اسید فتالیک نیز
در تیمار کنسرسیوم  SA1نسبت به شاهد کاهش یافت.
محققین بیان کردند استرهای اسید فتالیک از سه طریق
 B-oxidation ،De-estrificationو  Transesterificationبه
فتالیک اسید تبدیل میشوند ( Amir et al., 2005; Wu et
 .)al., 2010معموال طی فرایند  ،De-estrificationاسترهای
فتاالت به مونواسترها و اسید فتالیک هیدرولیز میشوند.
فتاالتهای با وزن مولکولی باالتر نیز از طریق B-oxidation
و حذف گروه اتیل در هر مرحله به فتالیک اسید تبدیل
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تجزیه استرهای اسید فتالیک از محل دفن زباله سراوان جدا
شد و تجزیه این استرها توسط این کنسرسیوم مورد بررسی
 نتایج نشان این کنسرسیوم توانست مخلوط،قرار گرفت
، دی اتیل فتاالت،استرهای اسید فتالیک دی متیل فتاالت
دی بوتیل فتاالت و دی اتیل هگزیل فتاالت با غلظت باال
 میلیگرم بر لیتر) را تجزیه کرده و ترتیب تجزیه1000(
 به صورتSA1 بیولوژیکی این آالیندهها توسط کنسرسیوم
>دی متیل فتاالت> دی اتیل فتاالت> دی بوتیل فتاالت
 همچنین این کنسرسیوم.دی اتیل هگزیل فتاالت بود
 درصد از دی اتیل فتاالت و دی بوتیل98 توانست باالتر از
 نتایج حاکی از آن.فتاالت را به صورت جداگانه تجزیه نماید
 دارای پتانسیل ارزشمندی برایSA1 است که کنسرسیوم
.تصفیه زیستی خاکهای آلوده به فتاالت است

نتایج میتوان بیان کرد احتماال تجزیه استرهای اسید
De-estrification  از مسیرSA1 فتالیک توسط کنسرسیوم
 البته یافتن متابولیتهای حاصل از.صورت پذیرفته است
 وSA1 تجزیه استرهای اسید فتالیک توسط کنسرسیوم
مطالعه جدایههای قابل کشت این کنسرسیوم با توانایی
تجزیه این آالیندهها نیازمند تحقیقات بیشتر بوده که در
.مطالعات بعدی ارائه خواهد گردید
نتیجه گیری کلی
به دلیل وجود محل دفن زباله در جنگلهای سراوان و حجم
 غلظت استرهای،باالی ورودی پالستیک به این جنگلها
اسید فتالیک به ویژه دی اتیل هگزیل فتاالت و دی بوتیل
فتاالت باالتر از استانداردهای بینالمللی فتاالت در خاک
 با قابلیتSA1  در این پژوهش کنسرسیوم میکروبی.بود
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Abstract
Phthalic acid esters are synthetic compounds used as emollients in polymer and plastic compounds. The
entry of these compounds into the environment and the human food cycle and the development of a
variety of cancers has raised global concerns. The purpose of this research was to investigate the
concentration of phthalic acid esters (PAEs) in the soil exposed to the leachate (landfill) and finding a
microbial consortium capable of the degradation of these pollutants. The concentration of phthalic acid
esters in the soil was measured by the ultrasonic method and GC-MS. The results showed that the
concentration of diethyl hexyl phthalate (DEHP) in soil (4.52 mg kg-1) was 6 times that of its
international standard (0.7 mg kg-1). Microbial enrichment was performed in a mineral salt medium
containing phthalic acid esters (30 o C and 120 rpm) and a microbial consortium capable of degrading
phthalic acid esters was isolated. To investigate the biodegradation of phthalic acid esters by
consortium, the residual phthalate concentration was extracted with ethyl acetate and measured by GCMS. The results showed that the this consortium was able to degrade more than 96% of low molecular
weight phthalates of dimethyl phthalate, diethyl phthalate and dibutyl phthalate (medium molecular
weight phthalate) (30 o C and 120 rpm). In the case of DEHP (the world's most widely used plasticizer),
the consortium was able to degrade it by 55% at 400 mg l-1. Besides, phthalic acid esters separately
were degraded almost completely by this consortium (5 days incubation, 30 oC, 120 rpm). Our results
demonstrate the biodegradation of phthalic acid esters by this consortium and recommend its use for
bioremediation of phthalates in contaminated soils.
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