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  چکیده

، این قلرچ در از گروه قارچهای ایجادکننده پوسیدگی سفید در گیاهان Trametes hirsuta به منظور بررسی توانایی رنگبری قارچ       

طیف جذبی محیط . شد کشت داده ppm70و  ppm25 ،ppm50 در غلظتهای   Remazol Black 5محیط مایع در حضور رنگ صنعتی 

روز از زمان کشت، توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مورد  32و  24، 16، 8نوبت و بعد از گذشت  4کشت فیلتر شده و جدا شده از قارچ در 

) Removal Efficiency(محاسبات آماری نشان داد با گذشت زمان و افزایش روزهای کشت، میزان حذف رنگ . بررسی قرار گرفت

عالوه بر آن . غلظت رنگ کاهش می یابدهمچنین مشخص شد میزان حذف رنگ، توسط آنزیمهای قارچی با افزایش . افتافزایش ی

مشخص شد افزایش غلظت باعث کاهش رشد میسلیوم قارچی میشود که نشان دهنده سمیت رنگ در غلظتهای باالی این رنگ برای قارچ 

  .مورد نظر است

 Trametes hirsuta ،رنگبری ، خاصیتRemazol Black 5کننده پوسیدگی سفید، قارچهای ایجاد : واژه های کلیدی

  

  

  

  

  



  مقدمه -1

مـوادی مثـل   . مختلف مورد استفاده قـرار میگیرنـد   آروماتیک طیف وسیعی از موادی را تشکیل میدهند که امروزه در صنایع ترکیبات      

Polychlorinated biphenyls (PCB) ،Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ،حشره کش ها و رنگهای سنتزی )Novotný et al, 

2004; Kirby et al, 2000.(      در این میان رنگهای سنتزی گروه بزرگی هستند که در صنایع مختلف مثل رنگـرزی و پارچـه بـافی، چـاپ

ال حـذف ایـن مـوادرنگی    معمـو  ).Eichlerova et al, 2005; Palmieri et al, 2005( کاغذ، داروسازی و صنایع غـذایی مصـرف میشـوند   

این روشها گـران هسـتند و   .  Adsorption ،Concentration ، Incinerationروشهایی مانند . براساس روشهای فیزیکی و شیمیایی است

معموال خود باعث تولید مواد خطرناکی میشوند و بنابراین استفاده از روشهایی مثل تجزیه زیستی که دوستدار طبیعت اسـت بیشـتر مـورد    

یکی از روشـهای زیسـتی اسـتفاده از قارچهـای      )Novotný et al, 2004; Mohammdi & nasernejad, 2008( توجه قرار گرفته است

 است که نسـبت بـه روشـهای شـیمیایی و فیزیکـی بسـیار ارزانتـر میباشـد        ) white rot fungi(ایجاد کننده پوسیدگی سفید در درختان 

)Yesilada et al, 2002.(  قارچی با تولید و ترشح آنزیمهای غیراختصاصی و خارج سلولی لیگنین را که سـاختار آروماتیـک دارد   این گروه

تجزیه میکنند و به دلیل غیراختصاصی بودن این آنزیمها، گروه وسیعی از مواد آروماتیک میتوانند به عنوان سوبسترای آنزیم قـارچی مـورد   

خارج سلولی بودن این آنزیمها باعث شده اسـت کـه   ). Rodríguez Couto et al, 2006; Murugesan et al, 2007( استفاده قرار گیرند

قارچهای ایجادکننده پوسیدگی سفید نسبت به باکتری ها که برای تجزیه مواد آروماتیک نیاز به جذب آنها دارند مقاوم تـر باشـند و کمتـر    

مهمترین آنزیمهای قـارچی   ).Madhavi et al, 2007; Robinson et al, 2001( تحت تاثیر سمیت ناشی از غلظت زیاد ماده سمی باشند

 ,Tekere et al, 2001; Asgher et al(د میباشـن ) LiP(و لیگنین پراکسیداز ) Lac(، الکاز )MnP(تجزیه کننده آنزیم منگنز پراکسیداز 

2008; Trovaslet et al, 2007; McErlen et al, 2006; Domínguez et al, 2005(.  

کـه از گـروه    Trametes hirsutaقـارچ   ،قارچهای ایجادکننده پوسیدگی سفید در ایران در همین راستا برای بررسی توانایی رنگبری      

  .انتخاب شدانی یافت میشود، و در جنگل های شمال ایران به فراوقارچهای منفذدار بشمار می آید 

  مواد و روشها -2

که از گـروه بازیدیومیستهاسـت    Polyporaceaeاز خانواده ،  Polyporaceaeاز خانواده   Trametes hirsutaدر این آزمایش قارچ       

برای انجام آزمایش محیط مایع . نگهداری شد ºC4کشت مایع رشد داده شد و بعد از رشد کافی در دمای  ابتدا قارچ در محیط. انتخاب شد

 Remazolبعد استریل کردن محیط کشت توسط اتـوکالو، رنـگ   ). mohorčič et al, 2005(حاوی مواد معدنی مورد استفاده قرار گرفت 

Black 5  که یکی از رنگهای مورد استفاده در صنعت نساجی است در غلظتهای ppm25 ،ppm50  وppm100   به ارلنهای حاوی محـیط

در روزهای هشـتم، شـانزدهم،   . ده شددر انکوباتور قرار دا ºC35اضافه شد و در دمای   mm5دیسک 3سپس به هر ارلن . کشت اضافه شد

متری  مـورد  بیست و چهارم و سی و دوم کشت، طیف جذبی محیط کشت جداشده از قارچ توسط کاغذ صافی، بوسیله دستگاه اسـپکتوفتو 

  .حذف رنگ بدست آمد ، درصدکالیبراسیونبااستفاده از معادله  بررسی قرار گرفت و



  نتایج -3

، % 48/39، در روز شـانزدهم  %96/22در روزهای هشتم بعـد از کشـت،    ppm25 غلظت را در  RB5رنگ  Trametes hirsutaچ قار      

 ppm50میزان رنگبـری در غلظـت   .)1شکل (ری کرده است را رنگب% 86/65و در روز سی و دوم بعد از کشت، % 16/55روز بیست وچهارم 

  ).2شکل (بدست آمد % 65/48و روز سی و دوم  %74/45رم ، روز بیست و چها%67/28، روز شانزدهم % 30/15به ترتیب روز هشتم 

، رنـگ رنگبـری شـد، روز شـانزدهم     %74/4روز هشـتم   T. hirsuta قارچتوسط  RB5میزان رنگبری رنگ  ppm70و در نهایت در غلظت 

  ).3شکل (بدست آمد % 85/45و روز سی ودوم % 90/38، روز بیست و چهارم % 42/14
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  ppm25در غلظت  T. hirsuteتوسط  RB5میزان رنگبری رنگ . 1شکل 

50 ppm
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  ppm50در غلظت  T. hirsuteتوسط قارچ  RB5میزان رنگبری رنگ . 2شکل 



70ppm
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  ppm70در غلظت   T. hirsuteتوسط قارچ  RB5مقدار رنگبری رنگ . 3شکل 

و چهارم و سی ودوم نشان میدهـد کـه بـا افـزایش      تهمچنین بررسی وزن خشک میسلیوم بدست آمده در روزهای هشتم، شانزدهم، بیس

  ).4شکل (باال برای قارچ مورد نظر می باشد غلظت میزان رشد میسلیو کاهش می یابد که ناشی از سمیت این رنگ در غلظتهای 
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  T. hirsuteمقدار وزن خشک میسلیوم قارچ . 4شکل 

  



  و پیشنهادات بحث و نتیجه گیری -4

در  ppm25در غلظـت  . به میزان بیشتری تجزیـه میشـود  ،  T. hirsutaبا افزایش روز کشت قارچ  RB5نتایج نشان میدهند که رنگ       

تجزیه شد کـه نشـان میدهـد میـزان حاللیـت رنـگ در        ppm70و  ppm50هشت روز اول کشت میزان بیشتری رنگ نسبت به غلظتهای 

از طرفی با افزایش غلظت رنگ میزان رنگبری کاهش می یابد که ناشی از کاهش فعالیت آنزیمی بـا افـزایش   . غلظتهای باال کاهش می یابد

سمی است و باعث کاهش رشد و کـاهش    T. hirsutaدر غلظتهای باال برای قارچ  RB5همچنین رنگ  .باشدغلظت برای قارچ مذکور می 

   ).4شکل ( وزن خشک میسلیوم میگردد

رشـد   بـرای مکانیسـمهایی   ابـداع  با استفاده از گونه های مختلف قارچی که در ایران بوفور یافت میشـوند و در نهایت پیشنهاد میشود       

قبـل از ورود بـه    روشهایی مقرون بصرفه برای از بین بردن مواد آروماتیـک موجـود در پسـابهای صـنعتی    ، در مقیاس صنعتی ادادن قارچه
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