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  یمناطق شمال گردوغبارغالب در  يهاو گونه یکروبیم تیجمع
 و بلوچستان ستانیاستان س

  
 2و بهمن فاضلی نسب 1ابراهیم شیر محمدي ،*1علی شهریاري، 1مسعود علی صوفی

  

  )5/3/1397 رش:یخ پذی؛ تار 2/6/1396 افت:یخ دری(تار
  
 

جــایی هتــوان حمــل و جابــ گردوغبــارین خصوصیات ترمهمت، یکی از انجام شده اس گردوغبارخصوصیات مختلف  رويمطالعات زیادي 
و  گردوغبــارهاي مختلف از نقاط برداشت است. هدف از این تحقیق بررسی جمعیت باکتریایی و قــارچی موجــود در وسیع میکروارگانیسم

 در طــول طوفــان گردوغبــارچستان اســت. هاي غالب آنها در یک رخداد طوفان شدید در مناطق شمالی استان سیستان و بلوشناسایی گونه
آوري گیر سیفونی جمعشهرستان شمالی استان سیستان و بلوچستان توسط نمونه پنجاز  1394شهریورماه سال  6-9طی روزهاي  يگردوغبار

ایی شدند. نتــایج هاي غالب باکتریایی و قارچی شناسدیش جمعیت میکروبی تعیین و گونهو کشت درون پتريتهیه سري رقت شد و پس از 
 CFU/gو  CFU/g 1875000 ترتیببــهشهرســتان هیرمنــد بیشــترین ( گردوغبــارهــوازي در هاي هــوازي و بینشان داد که جمعیت باکتري

هــوازي در شهرســتان هــاي بی) و بیشترین جمعیت قارچCFU/g 833هاي هوازي درشهرستان زابل (. بیشترین جمعیت قارچاست )156667
تــرین بودنــد. فراوان Streptomyces pactumو سپس  Bacillus spترین نوع باکتري در این تحقیق ) مشاهده شد. فراوانCFU/g 2167زهک (

بود. نتایج حاکی از جمعیت باال و متنــوعی از  Aspergillusو دومین گونه قارچی غالب از نوع  بود Penicillium spنوع قارچ در این تحقیق 
  .منطقه بود گردوغبارزا در هاي بیماريقارچ ویژههو ب هاي میکروبیانواع گونه

  
  
  

 روزه، دشت سیستان 120هاي ، بادBacillus sp، Penicillium sp، گردوغبار يولوژیکروبیم :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه
غالب در مناطق خشک و بیابانی است کــه  پدیده گردوغبار طوفان

تواند حتی بــه ، غلظت ذرات معلق میترین وضعیت آنهادر شدید
. )44( در هــر متــر مکعــب هــوا برســد گــرممیلی شــشبــیش از 
 500- 5000که در اثر این پدیــده ســاالنه دهند ها نشان میتخمین

د شــومی جاجابــه) خاك در سراسر اتمسفر زمین g 1210تِراگرم (
که این خاك حاصل فرسایش بادي از خاك سطحی غنی از مــواد 

) و بــه مــرور زمــان 17( اســت بوده گردوغبارغذایی مناطق منبع 
 گردوغبــارشــود. باعث تخریب محــیط زیســت ایــن منــاطق مــی

ي کشــاورز داتیتول کاهش و دیخورش نور نفوذ از مانع ياتمسفر
 هــا ســببگردوغبارشود که این امر و خصوصیات بیولوژیــک می
 و آســم ،دره تــب و تیــمننژ جمله از ییهابیماري وعیش شیافزا

 هیــپوســت و ر يســلولها  DNAبــه صدمه ،یروسیو يهابیماري
ي حمــل مانند ماشینی برا گردوغبار به عبارت دیگر .)۴۰( شودمی

هــا، هــا، قارچبیولــوژیکی همچــون باکتري اجــزايو انتقــال 
ــا و گردهها، ویروساندوتوکســین ــاکتري و ه ــپورهاي ب ــا و اس ه

). 33، 18کنــــد (هــــا در سراســــر اتمســــفر عمــــل میقارچ
نقش اساســی در  گردوغبارهاي حمل شده توسط میکروارگانیسم

ئوشــیمیایی اي و جهانی نظیر چرخه بیوژهاي محلی، منطقهپروسه
زایی، بیوجغرافیــاي میکروبــی و همچنــین عناصر غذایی، بیمــاري

  ). 2هاي اقلیمی و تشکیل ابرها، دارند (کنشبرهم
ــا هــا و قارچباکتري رويمطالعــات متعــددي  هــاي همــراه ب

هاي ) گونــه25کــالگ و همکــاران ( انجام شده اســت. گردوغبار
اند در شــناخته شــده هــاي انســانیپاتوژن عنوانبهباکتریایی را که 

ها مالی بررســی کردنــد و ایــن گونــه –در باماکو گردوغباررخداد 
ــامل  ــتگاه (عفونت Acinetobacter calcoaceticusش ــاي دس ه

هاي (عفونت Corynebacterium aquaticumتنفسی بیمارستانی) 
 و پوست) و (سیستم عصبی  Gordonia terraeدستگاه ادراري)، 

Kocuria sp   .باربــادوس، در جنــوب  رهیدر جز در تحقیقیبودند
 ابــانیحمــل شــده از ب گردوغبــار ایییباکتر CFU ب،یکارائ يایدر
 قیــاز طر یکیتشــخیص مورفولــوژ و بــا شدمورد بررسی  قایآفر

ـــگ ـــآمرن ـــپور  يزی ـــاًاس ـــه  تقریب ـــا باکتريهم ـــهه   عنوانب

Bacillus sp همکــاران  گــریفین و ). همچنــین ۳۸( مشخص شــد
س أخــط الــر باالياز اتمسفر  ییایباکتر هینج جداو پ ستیب) 20(

 شــدت گــرفتن) در طــول دوره N 15 ،W 45( کیــاواســط آتالنت
 13شــامل  کردنــد کــه يآورجمع ییقایآفر ریکو گردوغبارتمرکز 
دي دِکِر و همکــاران  بود.  Bacillusو گونه غالب از نوعبود  گونه

الیا دریافتنــد در استر گردوغبار) در مطالعه یک رخداد طوفان 13(
هاي غالــب جز فامیل Bacillaceaeو  Geodermatophilaceaeکه 

  بودند.  گردوغبارهاي همراه با باکتري
با بررسی اولیــه غلظــت اســپورهاي  1981) در سال 27لسی (

 طوربــهقارچ موجود در هوا در فضاي باز به این نتیجه رسید کــه 
  و معتــدلمعمول بــاالترین غلظــت قــارچ در منــاطق گرمســیري 

هاي بیابانی اسپور در متر مکعب از هوا) و کمترین در محیط 610(
 اسپور در هر متر مکعب از هوا). عبــدالحافظ و 400دهد (رخ می

موجــود در  گردوغبارهاي قارچی در ترین گونه) رایج1شوریت (
شده از طائف، عربســتان ســعودي را  آوريهاي جمعهواي نمونه

، Aspergillus ،Drechslera ،Fusariumگونــه)  70جنس و  31(
Mucor ،Penicillium ،Phoma  وStachybotrys  .معرفــی کردنــد

هاي موجود در هــواي ) در بررسی قارچ21اسماعیل و همکاران (
کردند  گونه پیدا 102جنس و  44هاي شرقی و غربی مصر، بیابان

(آسپرژیلوس جنس غالب بود) و باالترین غلظــت قــارچ و تنــوع 
ربوط به مناطقی با پوشش گیاهی زیاد و همراه با فعالیت انســانی م

  بود. 
ــدکی  ــات ان ــران مطالع ــک  رويدر ای ــیات بیولوژی خصوص

) بــا بررســی 5صورت گرفته است. براتی و همکــاران ( گردوغبار
هاي باکتریــایی باســیلوس، هاي هواي قشــم گونــهمیکروارگانیسم

هاي باکتریاي غالــب و هکورینه باکتریوم و استافیلوکوکوس را گون
گونه آلترناریا را گونه قارچی غالب در هواي این جزیــره معرفــی 

 پژوهشــگراندر شــهر ســنندج مطالعــات انجــام شــده در کردند. 
عــالوه بــر افــزایش  گردوغبــار دهیدریافتند که در هنگام وقوع پد

باکترهــا و (هــوابرد  هايســمیکروارگانیهوا، تعداد م 10PM غلظت
گونــه  گردوغبــارو در شــرایط عــادي و  ابــدییم شیزاها) افقارچ

گونــه غالــب باکتریــایی و کالدوســپوریوم و  عنوانبهباسیلوس را 



 ... یلب در گرد و غبار مناطق شمالغا يهاو گونه یکروبیم تیجمع

  

311 

  
  . موقعیت جغرافیایی منطقه سیستان1شکل 

  
غالب قــارچی مشــاهده شــده، در  هايگونه عنوانبهرا مایکوسپوریم 

) بــا 3۵). نجفــی و همکــاران (35، 24( این تحقیقات عنــوان کردنــد
بهــاره خاورمیانــه (اهــواز، ماهشــهر،  گردوغبــارمطالعه خصوصــیات 

کرمانشاه و قصر شیرین) دریافتند که باسیلوس گونه باکتریایی غالــب 
و پس از آن میکروکوکوس، استافیلوکوکوس، کلبسیال، اشرشیا کلی و 

تند کــه گونــه اظهــار داشــ پژوهشگرانانتروبکتر بودند. همچنین این 
ســیلیوم و آســپرجیلوس، کاندیــدا آلبیکــانس، رایزوپــوس، گونــه پنی

  مورد مطاله بودند.  گردوغبارهاي موجود در موکور قارچ
حمــل  دلیلبــهعالوه بر خصوصیات فیزیکی  گردوغبارذرات 

هاي توانند باعث آســیبها و انتقال گسترده آنها میمیکروارگانیسم
خصوص انسان شوند. منطقــه هزنده بشناختی بر موجودات زیست

مواقــع  بیشــترروزه در  120وزش بادهاي شــدید  دلیلبهسیستان 
است و بــا توجــه بــه نبــود  گردوغبارهاي سال در معرض طوفان

و اهمیت  گردوغبارهاي همراه با تحقیقی در زمینه میکروارگانسیم
مستقیم آن در سالمت مردم منطقه، هدف از این تحقیــق تعیــین و 

در یکــی  گردوغبارناسایی جمعیت باکتریایی و قارچی همراه با ش
در مناطق شهري  1394هاي رخ داده در سال از شدیدترین طوفان
 دشت سیستان است.

  

   هاروش و مواد
مرز  ایران قرار دارد و داراي شرقی درجنوب مطالعه مورد منطقه

و از لحــاظ  و پاکســتان اســتافغانســتان  بــا دو کشــورمشترك 
  و شــرقی طــول 61° 51' تــا 61° 15'بــین جغرافیــایی عیــتموق

 . در)۳۹( اســت شــده واقــع شــمالی عــرض 31° 26' تا °30 48'
شــود. می مشــاهده سیستان منطقه جغرافیایی موقعیت )1( شکل
شــهریورماه  6-9برداري پس از رخداد طوفان غبار در بازه نمونه
ونی کــه ســیف گیررسوبانجام شد. در این تحقیق از  1394سال 

آمیزي موفقیت طوربه) در منطقه سیستان ۳۹راشکی و همکاران (
). بــه ایــن منظــور 2شد (شکل  دادند، استفاده مورد استفاده قرار

عــدد)،  7شهرستان زابــل ( پنجدر  گیررسوبعدد تله  25تعداد 
 5عدد) و هــامون ( 5عدد)، هیرمند ( 4روز (عدد)، نیم 4زهک (

 گردوغبــاره پس از طوفــان برداشــت و بالفاصل شدعدد) نصب 
) و دســتگاه 3۷قابل جــذب بــه روش اولســن (فسفر  انجام شد.

هپتاســیم محلــول بــ گیرياندازه. گیري شداسپکتوفوتومتر اندازه
فتومتري انجام شد. کلسیم و منیــزیم محلــول وسیله دستگاه فلیم

 ).4۶گرفتند (با روش تیتراسیون مورد سنجش قرار 

تاالب یا گرد وغبار منطقه) بالفاصــله (خاك  مقداري از نمونه
 یــتدرصــد ظرف 50بــه شــان حــدوداً آوري رطوبتپس از جمــع

 مــدتبــه یوسدرجــه سلســ 25±2دماي  در مزرعه رسانده شد و
 هــاياز گونــه یبعضــ یــبترتین. بــدشــد روز انکوباســیون هفت

 شده باشــندیرفعال غ یکه ممکن است بر اثر تنش خشک میکروبی
 هــاي موجــود. براي شمارش جمعیت باکتري)28( دشونیفعال م
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  گیر سیفونی مورد استفاده در تحقیق. نمونه رسوب2شکل 

  
دهی بــا آب)  10هاي خاك (سري رقتسوسپانسیون ها، در خاك
هاي حاوي نوترینــت دیشمیکرولیتر از آن را به پتري 100تهیه و 

 درجــه 25 و درون انکوبــاتور دمــاي شــدفه آگار و نیستاتین اضــا
هــاي ســاعت تعــداد کلنی 24. پــس از شــد دادهقــرار  سلســیوس

 100نیــز  هــاجمعیت قارچ شمارش برايها شمرده شدند، باکتري
 محیط حاوي هايدیشپتري ه را بهشد هاي تهیهمیکرولیتر از رقت

رزبنگــال،  دکســتروز، پپتــون، (حاوي مقــادیر مشخصــی از کشت
 25 دماي در انکوباتور در سپس .و آگار) اضافه شد رپتومایسیناست

روز نگهــداري و روش شــمارش  پــنجمــدت بــه سلسیوس درجه
ها به دو صورت کشت ). کشت میکروب3( شدند مستقیم شمرده

هاي هــوازي) و شمارش میکروب برايدیش ( - سطحی در پتري
داده کشت زیر سطحی (محلول خــاك زیــر محــیط کشــت قــرار 

هــوازي هاي بیشمارش میکروب برايها (دیششود) در پتريمی
  هوازي اختیاري) انجام گرفت.اجباري و بی

شناســایی نــوع بــاکتري و قــارچ موجــود در ذرات  منظوربــه
هــا بــر دیــشهاي رشد کــرده روي پتــريابتدا میکروب گردوغبار

ها بــر اســاس نمونه  DNAبرداري شدند.اساس مورفولوژي نمونه
پس از طی مراحــل خــالص ) استخراج شدند.14الپورتا (روش د

 کیفــی آنــالیز از پس PCR محصوالت، PCRسازي توسط دستگاه 

 انتظــار، مــورد محــدوده در بانــد حضور از اطمینان و آگارز ژل در
 و شــده فرســتاده جنوبی کره ماکروژن شرکت به توالی تعیین براي
 مشــابهت  NCBI ســایت در تــوالی، تعیــین نتیجــه دریافت از پس
  .شد بررسی  BLAST ابزار با هاتوالی

 

   نتایج
  غبار هايویژگی

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت عناصـــر غـــذایی در رشـــد و تکثیـــر 
 میــزان )1(هــا، در جــدول خصــوص قارچهها بــمیکروارگانیســم

مــورد  هــاي منطقــهشهرستانعناصر غذایی در  یرو مقاد گردوغبار
بات بادي منطقه در بازه ایــن ارائه شده است. میانگین رسو مطالعه
  بود که بیشترین مقادیر در شهرستان هیرمند 2g/m 58/338طوفان 

)2g/m 35/839و کمتــــرین مقــــدار در شهرســــتان هــــامون (  
)2g/m 49/74شد. حجم باالي رســوبات در شهرســتان  ) مشاهده

نزدیکی این شهرستان به تــاالب خشــک هــامون و  دلیلبههیرمند 
ده و شــمال غربــی بــو - الب منطقه که شمالیباد غ برايهمچنین 

). راشــکی و ۱۲دســت، اســت (سطح منطقــه قابــل فرســایش باال
 ین عامــل درتــرمهم) فاصــله از منطقــه برداشــت را 3۹همکاران (

 توزیع اندازه ذرات و مقدار گردوغبــار در منطقــه سیســتان عنــوان
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  و میانگین عناصر غذایی گردوغبار. مقدار 1جدول 
 باترسومیانگین  

)2g/m(  
واکنش 
 خاك

 شوري خاك
)dS/m( 

  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر
 (mg/kg)  
 7 29 6/3 75/0 81/3 5/11 253 زهک

 5 28 7/9 39/1 58/6 17/10 200 زابل

 9 40 5/5 82/0 23/12 94/8 324 نیمروز

 5/3 34 2/8 23/1 51/7 23/9 4/74 هامون

 5/9 3/5 5/5 72/0 89/9 08/9 839 هیرمند

 8/6 3/30 5/6 98/0 01/8 79/9 -  میانگین

  
  در مناطق مورد مطالعه گردوغبارجمعیت میکروبی همراه با  .2جدول 

  هوازيبی قارچ  هوازي قارچ  هوازيباکتري بی هوازي باکتري شهر
(CFU/g)  

  1000  833 76667 583333 زابل
  2167  667  50000 200000 زهک
  500  333 156667 1875000 هیرمند
  167  333 66667 150000 هامون
  1667  667 147500 483333 نیمروز

  
 ) و۵/۱۱( زهــکدر منطقه مربوط به شهرستان  pHکردند. بیشترین 

) مشاهده شــد. بیشــترین 94/8در شهرستان نیمروز ( pH کمتــرین
زیمنس دسی 23/12مقدار هدایت الکتریکی در شهرستان نیمروز (

یت الکتریکــی در شهرســتان زهــک بر متر) و کمترین مقدار هــدا
  زیمنس بر متر) مشاهده شد.دسی 81/3(

بیشترین مقدار فسفر و پتاسیم در شهرســتان زابــل بــا مقــادیر 
mg/kg 39/1  7/9فسفر و mg/kg  شــد. کمتــرین پتاسیم مشــاهده

ــیم  ــفر و پتاس ــدار فس ــهمق ــتان ترتیبب ــددر شهرس   هاي هیرمن
)mg/kg 72/0) و زهــک ( mg/kg6/3شــد. بیشــترین ده ) مشــاه

و کمتــرین  mg/kg 40با مقدار  مقدار کلسیم در شهرستان نیمروز
شــد. بیشــترین  مشــاهده )mg/kg۳/۵ ( هیرمندمقدار در شهرستان 

و کمترین  mg/kg 5/9مقادیر منیزیم در شهرستان هیرمند با مقدار 
 ) مشاهده شــدهmg/kg 5/3مقادیر منیزیم نیز درشهرستان هامون (

میــانگین فســفر، پتاســیم، کلســیم و  )1(وجه به جــدول است. با ت
 8/6و  3/30، 5/6، 98/0 ترتیــبمنیزیم در کل دشت سیســتان بــه

mg/kg  .برآورد شد  
  

  میکروبی جمعیت
در منــاطق  گردوغبــارجمعیت باکتریایی و قــارچی  )2(در جدول 

). بیشترین جمعیت 4و  3هاي مورد مطالعه ارائه شده است (شکل
) در شهرســتان هیرمنــد 2هوازي (جدول هوازي و بیهاي باکتري

) مشــاهده شــد. CFU/g 156667و  CFU/g 1875000 ترتیببه(
  هـــاي هـــوازي در شهرســـتان هـــامونکمتـــرین مقـــدار باکتري

)CFU/g 150000هــوازي در هــاي بی) و کمتــرین مقــدار باکتري
) مشاهده شد. زیــادي جمعیــت CFU/g 50000شهرستان زهک (

نزدیــک بــودن  دلیلبهشهرستان هیرمند ممکن است  باکتریایی در
این شهرستان به تاالب هامون و همچنین جمعیت کــم باکتریــایی 

  دور بودن از این تاالب باشد.  دلیلبهشهرستان هامون و زهک نیز 
 شهرســتان ) در2هاي هوازي (جــدول بیشترین جمعیت قارچ

 ازيهــوهــاي بی) و بیشــترین جمعیــت قــارچCFU/g 833زابل (
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  . نمونه باکتري کشت شده (سمت راست مربوط به شهرستان هیرمند و سمت چپ مربوط به شهرستان نیمروز)3شکل 

  

        
  . نمونه کلونی قارچ کشت شده (سمت راست مربوط به شهرستان هامون و سمت چپ مربوط به شهرستان زابل)4شکل 

  
  )NCBI(آنها در بانک جهانی ژن هاي شناسایی شده و کد ثبت . باکتري3جدول 

  شماره ثبت  اسم التین  اسم باکتري
  Bacillus sp  KY021774  (مورفولوژي اول) پیباسیلوس اس
  Bacillus sp  KY023319  پی (مورفولوژي دوم)باسیلوس اس

  Streptomyces pactum  KY024176  استرپتومایسس پاکتوم
  Kocuria turfanensis  KY022480  کوکوریا تورفاننسیس

  Rhizobium sp  KY022529  پیریزوبیوم اس
  Bacillus aquimaris  KY022528  اکویماریسباسیلوس 

  
مشاهده شد. کمتــرین مقــدار  )CFU/g 2167(در شهرستان زهک 

ـــاي قارچ   هاي هیرمنـــد و هـــامونهـــوازي در شهرســـتانه
)CFU/g 333هـــوازي در هـــاي بی) و کمتـــرین جمعیـــت قارچ

  مشاهده شد. شهرستان هیرمند 

  کروبیم ییشناسا و یابییتوال
 هاي باکتریایی متنوعی یافت شد. در جــدولدر این پژوهش گونه

 )NCBI(هــا در بانــک جهــانی ژن اسامی و شماره ثبت باکتري 3
با دو مورفولوژي متفاوت و Bacillus spشود. دو نوع مشاهده می
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  )NCBIانک جهانی ژن (هاي شناسایی شده و کد ثبت آنها در ب. قارچ4جدول 
  کد ثبت اسم التین  اسم قارچ

 Penicillium sp  KY046313 (مورفولوژي اول)پی اسپنی سیلیوم 

 Penicillium sp KY203608  (مورفولوژي دوم) پیاسپنی سیلیوم 

   Penicillium chrysogenum پنیسیلیوم چریسنجنوم
  Aspergillus fumigatus KY111261 آسپرژیلوس فومیگاتوس

   Aspergillus sp پیاسسپرژیلوس آ
   Asperqillus nidulans آسپژیلوس نیدوالنس

  Rhizopus oryzae KY445939 رایزوپوس اریزا
  Byssochlamys spectabilis KY111260 بایسوچکامیز اسپکتابلیش

  
به طور کلی شناسایی شدند و  Bacillus aquimarisهمچنین جنس 

منطقه را بــه  گردوغبارجمعیت باکتریایی بیشترین  جنس باسیلوس
ــراوان  ــه ف ــین گون  Streptomycesخــود اختصــاص داده و دوم

pactum هاي قــارچی بســیار متنــوعی در این پــژوهش گونــه بود
) 4بود (جــدول  Penicillium spترین گونه یافت شدند که فراوان

ي با نسبت هان قارچ غالب بودند. سایر گونهدومی Aspergillusو 
هــاي اســامی قارچ )4(معیتی کمتري یافت شدند که در جدول ج

 شناسایی شده ارائه شده است. 

  

   بحث
حمــل شــده از روي شــهرهاي  گردوغبــارخصوصیات شــیمیایی 

دهــد کــه دشت سیستان در زمان طوفان مــورد مطالعــه نشــان می
و  اســت قابل توجه بــوده گردوغبارمقادیر عناصر غذایی همراه با 

ي و حاصــلخیزغــذایی و در نتیجــه آن کــاهش هدررفت عناصــر 
پوشش گیاهی مناطق برداشت و افزایش فرسایش خاك بــوده کــه 

 گردوغبــارهاي با گذشت زمان خطر اکولوژیک آن با بروز طوفان
) بیــان کــرد 16آباد (سرعت افزایش خواهد یافت. فالح نصرتبه

که مقادیر فســفر در میــزان جمعیــت قــارچی اثــر بســزایی دارد و 
کــه بیشــترین مقــدار فســفر را  )1(چنــین باتوجــه بــه جــدول هم

شهرستان زابل و کمتــرین مقــدار را شهرســتان هیرمنــد بــه خــود 
توان نتیجه گرفت که این تغییرات فســفر بــا اند میاختصاص داده

دست آمده در ارتباط است و همچنــین شــوري هتغییرات قارچی ب

یل دیگر مقدار باالي تواند از دالزابل و زهک نیز می گردوغبارکم 
  هوازي) در این دو شهرستان باشد. جمعیت قارچی (هوازي و بی

هــاي هــوازي گــرم مثبــت از خــانواده استرپتومایسس باکتري
Streptomycetaceae  ـــتند ـــوده و در )23(هس ـــاکزي ب ـــه خ   ک

ــد دارو (حــدود    هــا) بســیار مهــمآنتــی بیوتیک 3/2صــنایع تولی
ــه ز ــن گون ــاریزایی ای ــتند و بیم ــت (هس ــاد نیس ــه 32ی ). گون

Streptomyces pactum  بیماریزا نبــوده و در تولیــدpactamycin، 
 در) 19( همکــاران و ). گــریفین8تومور کــاربرد دارد (نوعی آنتی
 هیــترک کشور در یاردمل شهر جو سرتاسر از جنس هفت تحقیقی

 2002 ســال در افریقــا بزرگ يصحرا گردوغبار رخداد یک در را
ــدا ــد ج ــرعیاشــ و کردن ــه نیت ــق ایــن در گون ــوع از تحقی  ن

Streptomyces بود.  
اي شــکل و گرم مثبت، میله هايشامل باکتريگونه باسیلوس 

ها ) است که عمده باســیلوسFirmicutesعضو راسته فیرمیکاتس(
هــا و هــوازي بــوده و در همــه خاكهاي ســاپروفیت شامل گروه
زي و به دو صورت آزاد ). در طبیعت، باسیلوس9شوند (یافت می

شــود. تحــت اســترس شــرایط محیطــی، انگلی بیماریزا یافــت می
مرغی (بیضی) را تولید کند که تواند اِندوسپورهاي تخمباکتري می

توانــد خــودش را گونه هــر بــاکتري میاسپورحقیقی نیستند، بدین
 هش دهد و در حال سکون براي یک دوره خیلی طوالنی بماندکا
در منــاطق  گردوغبــار رويمطالعات بیولوژیک انجــام شــده ). 6(

)، ۳۸( باربــادوس رهیــجز)، 25مختلف دنیــا از جملــه در آفریقــا (
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 و 24، 5) و ایــران (13)، اســترالیا (29، 4۳)، آســیا (20آتالنتیک (
گونــه  گردوغبــارهمــراه بــا  ) نیز نشان دادند که باکتري غالــب35

ها از جملــه همــانطور کــه اشــاره شــد باســیلوس. بــود باسیلوس
هایی هستند که توانایی تولید اندسپور را دارند کــه شــکلی باکتري

هاي فیزیکــی و بسیار مقاوم است و امکان تحمل بسیاري از تنش
هــا ســال بــاقی تواند تا میلیوندهد و میشیمیایی را به باکتري می

). به همین دلیل در عمده مطالعات این گونه مشــاهده و 30ند (بما
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه گونــه به صورت غالب است. 

هــاي مــرتبط بــا آن بیمــاریزا نیســتند و باســیلوس و بیشــتر جنس
هاي محدودي در این گروه عامل بیمــاریزا و ایجــاد کننــده باکتري
  ذاییهـــاي موضـــعی و یـــا عامـــل مســـموم کننـــده غـــعفونت

)Bacillus anthracis, Bacillus cereus وBacillus thuringiensis ( 
   که در این مطالعه مشاهده نشدند. )9(هستند 

هــاي اســکومایکوتا و اسپورســاز پنیسیلیوم یک گونــه از قارچ
زیست و نیز تولید غــذا و دارو اي در محیطاست که اهمیت عمده
کننــد سیلین تولیــد میپنی Penicilliumهاي دارند. برخی از گونه

بیوتیــک مــورد اســتفاده قــرار آنتــی عنوانبهکه مولکولی است که 
هاي گیرد و باعــث مــرگ و یــا توقــف رشــد برخــی از گونــهمی

در تهیــه  Penicilliumهاي شود. ســایر گونــهباکتریایی در بدن می
ــرار می ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــد (پنی ــه26گیرن هاي مختلــف ). گون

Penicillium جــایی کــه  عــادي در هــر طوربهها و در همه خاك
). یــک مورفولــوژي ۴۰وجــود دارنــد ( ،مواد آلی درسترس باشند

هاي میکروبی مشاهده شــد دیگر از این گونه قارچی نیز در نمونه
و همکــاران  اسمیتکه از نظر مقداري بسیار ناچیز بود. در مطالعه 

یی عبــوري از آســیا گردوغبــارهــاي همــراه ) در بررسی قارچ4۳(
 Penicilliumبــاالي اقیــانوس آرام انجــام دادنــد قــارچ غالــب را 

نیــز ایــن گونــه  گردوغبــار رويدر مطالعات دیگر  .کردند یمعرف
 عنوانبهسیلیوم هاي پنیگونه). برخی 3۵ و 1قارچی مشاهده شد (

زا شناخته شده و از عوامل مهم در ایجــاد هاي آلرژيیکی از قارچ
 ).15( تندهسبیماري آسم 

هاي قارچی است کــه ترین جنسآسپرجیلوس یکی از قدیمی
نامگذاري شد و شامل صــدها گونــه  1729در سال  میلچیتوسط 

کــه در شــرایط اقلیمــی مختلــف یافــت شــده و  شودمختلف می
). بیمــــاري 7) را دارد (Conidiaتوانــــایی تشــــکیل اســــپور (

Aspergillosis اکــنش نوعی عفونت اســت کــه عامــل ایجــاد و و
) و در 22(علت قارچی از گونه آسپرژیلوس اســت آلرژیک آن به

آســپرژیلوس فومیگــاتوس از توانــایی هاي آسپرژیلوس، بین گونه
بایــد توجــه شــود کــه  ).10( زایی بیشتري برخوردار اســتآلرژي
قابل حمل  یراحتشکل و اندازه به دلیلبهقارچ  ینا یديتول اسپور
 یمــاراندر ب ینو همچنــ يامــل آلــرژع تواندیبود و خود م هوایی

 بیمــاران ،یلوســم بــه مبــتال افراد ویژهبه ،یایمن مشکالتمبتال به 
 مصــرف کورتیکواستروییدها که يافراد و يبنیاد يهاسلول پیوند

 کنند تولید ییهاهیاف تا بزند جوانه است ممکن اسپورها کنند،یم
لعات متعــددي ). در مطا9( کنند حمله دیگر يهابافت و ریه به که

در دنیا نظیر عربســتان،  گردوغبارخصوصیات بیولوژیک  رويکه 
) انجام شده است، گونه آسپرژیلوس از 3۵ و 21، 1مصر و ایران (

 هاي قارچی غالب بود.گونه

تــرین عامــل بیمــاري عنوان شــایعبــه Rhizopus oryzaeگونه 
شــود کــه موکورمایکوسیس (ناشی از عفونت خارجی) شناخته می

ین بیماري براي افرادي که شرایط ایمنی مناسب ندارند، خطرناك ا
 لنفوم، ،یلوسم ویژه در ارتباط با دیابت نوع یک،به - دوزیاساست. 
 و یمنیا يکمبودها د،یشد يهایسوختگ د،یکواستروئیکورت درمان

شرایطی است که بیماران  زیالیدنظیر  کننده ناتوان يهايماریب ریسا
). در تحقیقی کــه شــهریاري و 9دهند (رار میرا در معرض خطر ق

 بــر گردوغبــار) در دشــت سیســتان بــر روي اثــرات ۴۱همکاران (
تعداد  گردوغبارسالمت انسان انجام دادند، بیان کردند که با افزایش 

مشکالت تنفسی در منطقــه سیســتان  دلیلبهمراجعان به بیمارستان 
ري بــین مقــدار دامعنــییابــد. بــه عبــارت دیگــر رابطــه افزایش می
و مراجعان بیمارستانی در اثر مشــکالت تنفســی وجــود  گردوغبار

معتقــد بودنــد عوامــل معــدنی و آلــی  پژوهشــگرانداشــت. ایــن 
عامل اصلی بروز این اتفاق بــوده کــه نتــایج  گردوغبار(بیولوژیک) 

  . استید این موضوع مؤاین مطالعه نیز 
ژیــک مطالعاتی انــدکی در مــورد کــاربرد خصوصــیات بیولو

). ۴۴ و ۳۲یابی آن انجـــام شـــده اســـت (منشـــأدر  گردوغبـــار
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) در تحقیقــی کــه روي خصوصــیات 4صوفی و همکــاران (علی
به فرسایش بادي در بستر  تأثیربیولوژیک مناطق مستعد و تحت 

ترین نوع باکتري و فراوان ،هاي هامون انجام دادندخشک تاالب
ن کردنــد. غالبیــت عنوا Penicillium spو  Bacillus spقارچ را 

و  گردوغبــارهمراه با  Penicillium spو  Bacillus spهاي گونه
کــه یــک گونــه  Bacillus aquimarisهمچنــین حضــور گونــه 

باکتریایی هالوفیت است کــه در منــاطقی آبــی (دریــایی) یافــت 
که بــاکتري  Kocuria turfanensis) و حضور گونه ۴۸شود (می

اي باال، شوري زیاد و عناصر مقاوم به شرایط سخت محیطی (دم
ــذای ــم) اســت ( یغ ــد نشــان)، می۴۴ و 11ک ــده توان  منشــأدهن

هــا و عبارت دیگــر بــر اســاس نــوع باکتريباشد. بــه گردوغبار
بــاد  بــرايمورد مطالعه و  گردوغبارهاي شناسایی شده در قارچ

هــاي هــامون رســد تاالبنظر میغالب و فرساینده در منطقه، به
در منطقــه هســتند. چنانچــه دانــش  گردوغبــار منشــأترین اصلی

منطقــه و منــاطق  گردوغبارشناسی ) در مطالعه کانی12شهرکی (
ــأثیرمســتعد و تحــت  ــادي در بســتر خشــک  ت ــه فرســایش ب ب

  هاي هامون نیز به این موضوع اشاره کرده است.تاالب
  

  گیري نتیجه
ــم طوفانیکــی از آســیب ــاي هاي مه ــاره ــاي آلودگی گردوغب ه

همراه هاي زیادي را بهی ذرات گرد وغبار است که مسافتمیکروب
ي تنفسی و قلبــی و هابیماريکند و باعث ایجاد ها طی میریزگرد

خصوص کسانی کــه داراي سیســتم هعروقی در بسیاري از افراد ب
 کــه داد نشــان شود. نتایج این تحقیقتري هستند میایمنی ضعیف

 شهرســتان ردوغبــارگمیکروبــی (باکتریــاي + قــارچی)  جمعیــت
 منطقــه در مقــدار کمتــرین هامون در شهرستان و بیشترین هیرمند

بیشــترین جمعیــت  Bacillus spسیســتان بــوده اســت. بــاکتري 
باکتریایی را در این تحقیق به خود اختصاص داده و دومین گونــه 

ــراوان  ــایی ف ــود. فراوان Streptomyces pactumباکتری ــرین ب ت
 Penicillium spقارچی مربوط به قارچ هاي جمعیت در بین گونه

غالب در این تحقیق بود.  جنس قارچیدومین  Aspergillusبود و 
هــاي حاصله از خــاك تاالب مشابه با نتایج نتایج این تحقیق کامالً

) و 4صوفی و همکــاران گــزارش داده بودنــد (هامون بود که علی
رد غبــار منطقــه ها در گبودن این تاالب منشأتواند نشان از این می

باشد و همچنین نتــایج ایــن تحقیــق همخــوانی خــوبی بــا بــروز 
ي تنفسی در منطقه داشت که نشان از نقــش بیولوژیــک هابیماري

ریزگردها در به خطر انداختن سالمت ساکنین منطقه و مخاطرات 
محیطی دارد. با توجه به اهمیــت ایــن پدیــده در منطقــه و زیست

چــین م به بیماري سل در کشــور و هجایگاه اول سیستان در ابتال
خصــوص هنتایج این تحقیق که از جمعیت بــاالي میکروبــی و بــ

دهــد، فصلی منطقه خبــر می گردوغبارزا در هاي بیماريمیکروب
  شود. ها احساس مینیاز به تحقیقات جامع در مورد این ریزگرد
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Abstract 
Many studies have been done on various properties of dust and one of the most important characteristics of dust is the 
ability to carry different microorganisms from the source points. The aim of this study was to investigate the bacterial 
and fungal community of dust and to identify its dominance species in a single event of intense dust storm, in the 
northern regions of Sistan and Blauchestan Province (Sistan plain). Dust samples were accordingly collected by Siphon 
dust samplers after one of the most intense dust storms in 28-31 August, 2015, from 5 cities in the northern regions of 
Sistan and Blauchestan Province; after that, the microbial community of dust was determined by culturing in petri dish 
and its dominant bacterial and fungal species were identified. The results showed maximum aerobic and anaerobic 
bacteria population was observed in the Hirmand city dust (1875000 CFU/g and 156667 CFU/gr, respectively). The 
maximum aerobic fungi population was observed in the Zabol city (833 CFU/g) and the maximum anaerobic fungus 
population was observed in Zahak city (2167 CFU/g). The most frequent type of bacteria was Bacillus sp, which was 
followed by Streptomyces pactum. The most frequent type of fungi in this research was Penicillium sp and the second 
one was Aspergillus. The results showed the high and variated microbial community, especially pathogenic fungi 
associated with dust in this region. 
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