شماره 1395-1 ،86

108

بررسی توانایی سیانوباکتری
 Fischerellaambigua ISC67در تجزیه زیستی
نفت خام
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 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ایالم ،ايران
 -2گروه زیستشناسی سلولی و مولکولی ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه مازندران ،ايران
 -3پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ايران
تاريخ دريافت92/11/18 :

تاريخ پذيرش93/4/18 :

چكيده
هــدف اصلــی از ایــن مطالعــه بررســی توانایــی ســیانوباکتریFischerella ambigua ISC67 در تجزیــه زیســتی نفــت خــام و اثــر نفــت
خــام بــر پاس ـخهای فیزیولوژیــک ایــن ســیانوباکتر میباشــد .در ایــن مطالعــه تجربــی ،ســیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67از
کلکســیون ریــز جلبکهــا تهیــه شـد .نــرخ رشــد ســیانوباکتری در آزمایــه  %1نفــت خــام در طــول مــوج  750 nmو مقــدار کلروفیــل در
آزمایــه هــای  2 ،1 ،0/5و  %4نفــت خــام در طــول مــوج  665 nmبــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتوفتومتر اندازهگیــری شــد .بــرای تعييــن
وزن خشــک ،بــا اســتفاده از کاغــذ صافیهــای وزن شــده ،ســیانوباکتر از محیــط کشــت جــدا گرديــد و پــس از خشــک شــدن وزن
آنهــا اندازهگیــری شــد .میــزان تجزیــه نفــت خــام بــه روش آنالیــز کروماتوگرافــی گازی محاســبه گرديــد .نتایــج نشــان داد کــه رشــد
ایــن ســیانوباکتری در حضــور نفــت خــام تقریب ـاً مشــابه بــا نمونــه شــاهد افزایــش مییابــد ،بــه طــوری کــه ایــن افزایــش نــرخ رشــد
تقریب ـاً مشــابه و گاهــی کمتــر از نمونــه شــاهد میباشــد .همچنیــن بــا افزایــش غلظــت نفــت خــام ،میــزان وزن خشــک ســیانوباکتری
در آزمایــه هــای  0/5و  %2نســبت بــه نمونــه شــاهد افزایــش و میــزان کلروفیــل در آزمایههــای مختلــف نفــت خــام کاهــش مییابــد.
میانگیــن تجزیــه زیســتی هیدرکربنهــای نفتــی در آزمایــه هــای روز  14نســبت بــه نمونــه شــاهد  %42/32و در روز  28بــه مقــدار
 %54/21بــود .در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه ســیانوباکتری  Fischerella ambiguaدارای توانایــی باالیــی در تجزیــه زیســتی نفــت
خــام اســت .لــذا نتایــج حاصــل ،بیانگــر قابليــت كاربــرد ایــن ســیانوباکتری بهعنــوان شــاخصی جهــت رفــع آلودگیهــای نفتــی در
مناطــق آلــوده ميباشــد.

كلمات كليدي :سیانوباکتری ،تجزیه زیستی ،نفت خام ،کلروفیل ،کروماتوگرافی گازی
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هیدروکربنهــای موجــود در نفــت خــام بــا وزن

مقدمه

رشــد روز افــزون فعالیتهــای صنعتــی از یــک ســو و

عــدم رعایــت الزامــات زیســت محیطــی از ســوی دیگــر
موجــب شــده طــی چنــد دهــه اخیــر مقادیــر زیــادی از
آالیندههــای نفتــی وارد محیــط زیســت شــوند [ .]1نفــت
خــام اساس ـاً از هیدروکربنهــا تشــکیل شــده اســت.ایــن

هیدروکربــن هــا کــه تعــداد اتــم کربنشــان بیــن  1تــا۵۰

میباشــد ،در ســهگــروه پارافینــی (آلکانهــا) ،نفتنــی

(ســیکلوآلکانها) و آروماتیــک قــرار میگیرنــد .عــاوه

بــر هیدروکربنهــا ،نفــت دارای مقــدار کمــی ترکیبــات
آلــی گوگــرددار ،نیتــروژندار و اکســیژندار و مقدار بســیار

جزئــی ترکیبــات آلــی فلزی بــا پایه نیــکل ،وانادیــم وآهن

میباشــد .همچنيــن مقاديــري ازنمــک ،آب و ســولفيد

هيــدروژن در نفــت خــام وجــود دارد .نفــت خــام ممکــن
اســت در اثــر عواملــي بــه رنگهــاي زرد ،ســبز،قهــوهاي،
قهــوهاي تيــره تــا ســياه بــا ويســکوزيته متغيــر مشــاهده

گــردد .نفــت خــام در ســطح زميــن داراي ويســکوزيته

بيشــتري اســت و در اصطــاحويســکوزتر اســت .تعــداد

ترکيبــات مولکولــي نفــت خــام وابســته بــه عواملــي
همچــون ســن زمينشناســي ،عمــق و منشــا تشــکيل

وموقعيــت جغرافيايــي ميباشــد.ارزش اقتصــادي نفــت

خــام بــر مبنــاي وزن مخصــوص آن ســنجيده ميشــود.
لــذا نحــوه محاســبه وزن مخصــوص مهــم اســت .در اکثــر

کشــورهاي جهــان،وزن مخصــوص نفــت خــام برحســب

درجــهA.P.I کــه يــک درجهبنــدي آمريکايــي اســت،
بيــان ميشــود .مشــابه هميــن درجهبنــدي وســنجش،
وزن مخصــوص نفــت خــام در کشــورهاي اروپايــي بــا
ي
درجهبنــد 
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Baume

بيــان ميگــرد د کــه از لحــاظ

مقــدار اندکــي ازدرجــهA.P.I کمتــر اســت .تغييــرات دمــا
ســبب تغييــر در وزن مخصــوص نفــت خــام ميشــود،
يعنــي بــا باالرفتــن دمــا،وزن مخصــوص کمتــر شــده و به

درجـه A.P.I افــزوده ميشــود .همچنيــن افزايــش درجــه

حــرارت اثــر معکــوس بــر روي ويســکوزيته نفــتخــام
ميگــذارد. A.P.I.  نفــت ســنگين در محــدوده20-10

درجــه A.P.I. ،نفــت متوســط در محــدوده30-20درجــه
و A.P.I. نفــت ســبک بيــش از 30درجــه ميباشــد [.]2

مولکولــی کــم از قبیــل نفتالــن و بنــزن و مشــتقات آنهــا
انحاللپذیــری باالیــی در آب دارنــد .بنابرایــن موجــودات

زنــده ،در اثــر تمــاس بــا آب حــاوي ایــن مــواد ،دچــار
مســمومیت ميشــوند .در ســالهای اخیــر آلودگــی

برخــی از منابــع آبــی بــه هیدروکربنهــای نفتــی بــه
عنــوان یکــی از بزرگتريــن معضــات زیســت محیطــی

در ایــران مطــرح میباشــد .آلودگیهــای نفتــی منجــر
بــه تجمــع اجــزای تشــکیلدهنده نفــت خــام در انســان و
حیوانــات دریایــی میشــود .تجمــع ایــن هیدروکربنهــا

در بــدن انســان بــه علــت ســمیت ،جهشزایــی و
ســرطانزایی منجــر بــه نگرانیهــای بســیاری شــده

اســت [ .]3هیدروکربنهــای جــذب شــده بیشــتر در
بافتهایــی مثــل جگــر و پانکــراس ،کیســه صفــرا،

لیپوپروتئیــن در پالســما و تمــام بافتهــای پوســتی و
عصبــی کــه ذخیــره چربــی دارنــد ،تجمــع مییابنــد .ایــن

هیدروکربنهــا از طریــق تاثیــر گــذاردن بــر مکانیسـمهای
ســلولی ،موجــب تغییــرات پوســتی و فســاد نســوج زنــده

میشــوند [ .]4ترکیبــات نفتــی اثــرات جبــران ناپذيــري

برسیســتم اعصــاب مرکــزی و پلینروپاتــی ميگذرانــد
[ .]5نفــت شــامل بســیاری از ترکیبــات شــیمیایی فــرار و
ســمي اســت کــه استنشــاق برخــی از آنــان توســط زنــان

بــاردار موجــب تولــد نــوزاد نــارس ،نــوزاد بــا وزن کــم و
یــا ســقط جنیــن ميگــردد [ .]6مســأله آلودگيهــاي

نفتــي منتشــر شــده در محیــط زیســت از اهميــت ويــژهاي
برخــوردار اســت :بــه گون ـهاي كــه در چنــد دهــه اخيــر
توجــه بســياري از پژوهشــگران را در رشــتههاي مختلفــي

چــون مهندســي دريــا ،مهندســي پتروشــيمي ،مهندســي
شــيمي ،زیستشناســی و مهندســي محيــط زيســت بــه

خــود جلــب كــرده اســت .بنابرایــن امــروزه مطالعــه بــر
روی اثــرات ســوء آلودگیهــای نفتــی و راههــای حــذف

و کاهــش آنهــا از محیــط زیســت بســیار حائــز اهمیــت
اســت.

روشهــاي مختلفــي بــراي پاكســازي آلودگيهــای

نفتــي و مشــتقات آن وجــود دارد كــه ايــن روشهــا در
ســه دســته كلــي فيزيكــي ،شــيمايي و زیســتی
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دســتهبندي ميشــود .روشهــاي زيســتي كــه بــه طــور

تجزيــه يــا تبديــل هيدروكربنهــا شناســایی شــدهاند

بــا اســتفاده از فرآيندهــاي ميكروبــي اســت ،مؤثرتــر و

قابليــت اســتفاده در بیوتکنولــوژی بســیار مــورد توجــه

معمــول شــامل تبديــل آلودگيهــا بــه مــواد غيرســمي

بيضررتــر از روشهــای فیزیکــی و شــیمیایی بــه نظــر
ميباشــد [ .]7هــر چنــد روشهــای فیزیکوشــیمیایی در

کاهــش تاثیــرات ســوء ترکیبــات نفتــی بــر اکوسیســتمها
تأثيــر گذارنــد ،ولــی قــادر بــه حــذف کامــل ترکیبــات

نفتــی از محیــط نیســتند .روشهــای زیســتی ضمــن
ســازگاری بــا محیــط زیســت ،از نظــر اقتصــادی نیــز

نســبت بــه دیگــر روشهــای پاکســازی برتــری دارنــد
[ .]8در حــال حاضــر تجزیــه زیســتی آالیندههــای نفتــی

بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریــن و مقــرون بــه صرفهتریــن
روشهــا در رفــع آلودگیهــای نفتــی از محیــط بــه

حســاب میآیــد [ .]9مكانيســم كلــي تجزيــه زيســتي
بديــن صــورت اســت كــه ميكروبهــا و باكتريهــا بــه

قطــرات نفتــي حملــهور شــده و پــس از در برگرفتــن

آنهــا و يــا بــه اصطــاح خــوردن قطــرات ،تجزيــه و

هضــم اجــزاء آغــاز ميشــود .و در نهايــت آب و گازهــاي

بيخطــري چــون دي اكســيدكربن توليــد ميشــود
[ .]10عوامــل متعــددى بــر روى ميــزان تجزيهزيســتى

نفــت خــام در محيطهــاى دريايــي تاثيــر مىگــذارد.
از جملــه ايــن عوامــل مىتــوان بــه عوامــل طبيعــى،

اكســيژن ،موجــودات زنــده ،نيتــروژن ،فســفر ،دمــا و

pH

[ .]8ســیانوباکتریها در ســالهای اخیــر بــه دلیــل

قرارگرفت ـه اســت [ .]13ایــده اســتفاده از ســیانوباکتریها
در صنعــت ،اولیــن بــار در حــدود شــش دهــه قبــل مطــرح
شــد و از آن زمــان بــه بعــد گزارشهــای متعــددی در

مــورد اســتفاده از آنهــا در فرآینــد پاکســازی زیســتی
فاضالبهــا ،آبهــا و خاکهــای آلــوده بــه آالیندههــا

ســمی گــزارش شــده اســت [ .]14يكــي از مهمتریــن

کاربردهــاي ســیانوباکتریها در صنعــت نفــت اســت

كــه ايــن موجــودات هــم در تشــکيل و هــم در تجزيــه
ايــن ترکيبــات نقــش دارنــد [ .]15مطالعــات اولیــه
محققــان نشــان داده کــه عمومــاً ســیانوباکتریها دارای
اثــرات مفیــدی در کاهــش آلودگیهــای ناشــی از نشــت

نفــت میباشــد و مداخلــه ایــن میکروارگانیســمها از
طریــق فرآیندهــای فیزیکــی و یــا شــیمیایی چنــدان

پیچیــده نیســت [ .]16کوریتــز و ولــک در ســال 1995

نشــان دادنــد کــه ســیانوباکتریهای  Anabaena sp.و

 Nostoc ellipsosporumدارای توانایــی طبیعــی تجزیــه

ترکیبــات آلیفاتیــک ســمی میباشــند [ .]17راگوکومــار
و همــکاران در ســال  2001تجزیــه زیســتی نفــت خــام
توســط ســیانوباکتریهای دریایــی را بررســی کردنــد و

دریافتنــدکــه در حــدود  45تــا  %55ترکیبــات اصلــی

اشــاره كــرد [ .]11شــناخت عوامــل تاثيرگــذار بــر ميــزان

نفــت خــام در حضــور ســیانوباکتریها طــی  10روز

منظــور طراحــى سيســتمهاى زيســت سالمســازى و

ســیانوباکتریایی نســبت بــه آلودگیهــا متفــاوت اســت.

تجزيهزيســتى بــراي تعييــن راهبردهــاى اساســى بــه

بهبــود جمعيــت ميكروبــى داراي اهميــت خاصــی اســت
[ .]12امــروزه روشهــای زیســتی در کشــورهای صنعتــی

نظیــر آمریــکا ،ژاپــن ،آلمــان ،انگلســتان ،کــره جنوبــی و
روســیه بــه طــور معمــول اســتفاده میشــود و در ســاير

كشــورها بــه خصــوص حــوزه خليــج فــارس از جملــه
ایــران در مرحلــه تحقيقاتــي اســت .در حــال حاضــر حدود

 79جنــس ازباكتريهــا شناســايي شــدهاند كــه توانايــي
اســتفاده از هيدروكربــن بــه عنــوان منبــع كربــن و انــرژي

را دارا ميباشــند ،.همچنیــن  9جنــسســیانوباکتری،

 103جنــس قــارچ و  14جنــس جلبــک بــا توانايــي

حــذف ميشــوند [ .]18میــزان حساســیت گونههــای

در بیشــتر مــوارد حضــور آلودگیهــای نفتــی ســبب
افزایــش رشــد ســیانوباکتریها میشــود .ایــن امــر نشــان

میدهــد کــه ایــن میکروارگانیســمها بــه احتمــال زیــاد
قــادر بــه تجزیــه و اســتفاده از ایــن ترکیبــات میباشــند

[ .]8همچنيــن مطالعــات محققيــن نشــان داده کــه ایــن

میکروارگانیسـمها قــادر بــه تجزیــه زیســتی نفــت خــام و
ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی میباشــند [ 8و  .]19از ایــن
رو ،بــا توجــه بــهگســترش آلودگیهــای نفتــی در نواحــی

متعــددی از دنیــا ،شناســایی ســیانوباکتریهای توانمنــد
و همچنیــن بررســی توانایــی آنهــا در حــذف آلودگیهــای
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نفتــی دارای اهمیــت خاصــی اســت .بــا ایــن وجــود ،در

مراحــل آزمایــش ،پــس از اطمینــان از خالــص بــودن

زمینــه بررســی توانایــی ایــن میکروارگانیس ـمها در رفــع

کشــت مایــع  BG11منتقــل گرديــد و در اتاقــک رشــد تحت

کشــور ایــران تاکنــون مطالعــات کاربــردی چندانــي در
آلودگیهــای نفتــی ،انجــامنشــده اســت .هــدف اصلــی از

ایــن مطالعــه بررســی توانایــی ســیانوباکتری

Fischerella

کلنیهــای موجــود در کشــت جامــد ،کلنیهــا بــه محیــط
هوادهــی و تابــش نــور مــداوم در دمــای  28±2 °Cنگهــداری

شــدند نــور ســفيد بــا المپهــای فلورســانت بــه ميــزان نــور

 ambigua ISC67در تجزیــه زیســتی نفــت خــام و اثــر نفــت

 60 μmol/m2 sفوتــون تاميــن شــد .دمــای اتــاق کشــت

رنــگ دانههــا و وزن خشــک ایــن ســیانوباکتري میباشــد.

هوادهــی نمونههــا توســط پمــپ هــوای فيلتــر دار و از

خــام بــر پاســخ هــای فیزیولوژیــک ،میــزان رشــد ،مقــدار

مواد و روشها
کشت و خالصسازی سیانوباکتری

توســط ترموســتات در  25تــا  30 °Cتثبيــت گرديــد.

طريــق لولــه و پيپــت اتــوکالو شــده انجــام شــد تــا هــوای
ورودی بــه ارلنهــا کامــ ً
ا اســتريل باشــد [.]22
تاثیر نفت خام بر میزان رشد سیانوباکتیری

در ایـ�ن مطالعـ�ه تجربـ�ی ،سـ�یانوباکتر ی

�Fischerella am

�Fischerella am

bigua ISC67

 bigua ISC67از کلکســیون ریــز جلبکهــا در پژوهشــکده

در ایــن تحقیــق ،نفــت خــام تهیــه شــده از مخــازن نفتــی

بهشــتی تهــران تهیــه شــد .ابتــدا جهــت اطمینــان از

در دمــای °C 120در اتــوکالو اســتریل شــد و پــس از

علــوم پایــه کاربــردی جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه شــهید
خالــص بــودن نمونــه ،خالــص ســازی ســیانوباکتری
 Fischerella ambigua ISC67بــه روش پلیــت آگار بــر
روی محیــط کشــت جامــد  BG11انجــام شــد [.]20

محیــط کشــت  BG11رایــج تریــن محیــط کشــت مــورد

اســتفاده بــرای ســیانوباکتریها اســت کــه در هــر لیتــر

حــاوی  75 ،NaNO3150 mgميليگــرم ،MgSO4.7H2Oا
6ا ميليگــرم
 6ميليگــرم

،CaCl2 2H2O
citrate

 6ميليگــرم

Citric Acid

،

 1 ،Ferric ammoniumميليگــرم

( 20 0،EDTA (TriplexIIIميليگــرم

Na2CO3

و ا میلــی

لیتــر محلــول  trace metal mixميباشــد [ .]21بــرای
تهیــه محیــط کشــت جامــد 15 g ،آگار بــه محیــط کشــت
مایــع  BG11اضافــه شــد و پــس از  20 minاتــوکالو شــدن

در دمــای  ،120 °Cبــه ظــروف پتــری منتقــل شــد.

پــس از ســرد شــدن محیــط کشــت جامــد ،کلنیهــای
ســیانوباکتریها توســط لــوپ بــه صــورت زیگزاگــی روی

آن کشــت داده شــد .ایــن کار بــرای بــه دســت آوردن

کلنیهــای خالــص ســیانوباکتریها چندیــن بــار تکــرار
گرديــد و هــر بــار کلنیهایــی کــه نيــاز بــه کشــت دوبــاره
داشــتند ،از طريــق تهیــه اســاید و بررســی میکروســکوپی

انتخــاب شــدند .بــه منظــور افزایــش ســیانوباکتری مــورد

نظــر و بــه دســت آوردن مقــدار کافــی از آن بــرای انجــام

نفــت شــهر کرمانشــاه(چــاه  25) بــه مــدت 20 min

ســرد شــدن بــرای تهیــه آزمایــه اســتفاده گرديــد .بــرای
تهیــه آزمایــه ســیانوباکتری مــورد بررســی ،منبــع کربــن
( )NaCO3از ترکیبــات محیــط کشــت  BG11حذف شــد و

بــرای جبــران کمبــود ســدیم NaCl ،بــا غلظــت 40 mgL-1

بــه آن افــزوده شــد .ایــن محیــط کشــت در pH=7توســط
 pHمتــر تنظیــم گرديــد و ســپس در اتــوکالو اســتریل

شــد [ .]8بــه منظــور بررســی میــزان رشــد ســیانوباکتری

 Fischerella ambigua ISC67آزمایههایــی بــا غلظــت %1

نفــت خــام و همچنیــن آزمایــه شــاهد (بــدون نفــت خــام)
تهیــه شــد .ارلنهــای حــاوی ســیانوباکتریهاي آزمایــه

داده شــده در اتــاق کشــت بــا دمــای C º 28و نوردهــی

دائمــی قــرار داده شــد و هوادهــی انجــام گرفــت .ســپس
جــذب نــوری ســیانوباکتری در آزمایــه  %1نفــت خــام و
آزمایــه شــاهد در طــول مــوج  750 nmبــا اســتفاده از

دســتگاه اســپکتوفتومتر طــی  12روز بــه صــورت روزانــه

هــر روز یکبــار اندازهگیــری شــد .در پايــان میــزان
نــرخ رشــد ســیانوباکتری در آزمایــه شــاهد و آزمایــه %1

براســاس رابطــه زیــر محاســبه گرديــد.
()1

شماره 1395-1 ،86
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تاثیــر نفــت خــام بــر مقــدار کلروفیــل و وزن خشــک
ســیانوباکتری

Fischerella ambigua ISC67

بــه منظــور بررســی اثــر نفــت خــام بــر میــزان وزن
خشــک و مقــدار کلروفیــل ســیانوباکتری آزمایــه هایــی

بررسی توانایی سیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67در
تجزیه زیستی نفت خام

بــه منظــور بررســی توانایــی ســیانوباکتری

Fischerella

 ambigua ISC67در تجزیــه زیســتی نفــت خــام ،محیــط

بــا غلظتهــای نفــت خــام  2 ،1، 0/5و  %4تهیــه شــد.

کشــت

صــورت گرفــت .بــه هــر کــدام از ایــن ارلنهــا محیــط

آمــاده شــده در اتــوکالو بــه مــدت  20دقیقــه در دمــای

شــد .نفــت خــام بــا غلظتهــای  2 ،1 ،0/5و  %4بــه

ســیانوباکتری بــا اســتفاده از روش آنالیــز کروماتوگرافــی

آمادهســازی آزمایــه در

ارلنهــای mL

کشــت بــدون کربــن بــه مقــدار

ml

BG11

فاقدکربــن تهیــه شــد .پــس از تنظیــم

pH

 250اســتریل

محیــط کشــت در عــدد  7توســط  pHمتــر ،محیط کشــت

 150افــزوده

 120 °Cاســتریل شــد .میــزان فعالیــت تجزیــهای ایــن

محیطهــای کشــت اضافــهشــد. ســپس ســیانوباکتری
مــورد بررســی در شــرایط کامــا اســتریل بــه محیــط

کشــت وارد گرديــد .بــرای افــزودن ســیانوباکتری بــه
ارلنهــای حــاوی محیــط کشــت و نفــت خــام ،ابتــدا
ارلنهــای کشــت مایــع از پمــپ هوادهــی جــدا گرديــد
تــا ســیانوباکتری تــه نشــین و متراکــم شــده و از محیــط

کشــت جــدا نمــود .پــس از جــدا ســازي محیــط کشــت،
بــه هــر یــک از محیطهــای کشــت محتــوی غلظتهــای
مختلــف نفــت خــام و همچنیــن محیــط کشــت شــاهد
فاقــد نفــت خــام 15 ml ،از ســیانوباکتری مــورد بررســی

بــه صــورت جداگانــه افــزوده شــد.

گازی ( )GCتعییــن گرديــد [.]15

ابتــدا بــرای تهیــه آزمایــه بــه ارلنهــای اســتریل بــا

حجــم  300 mL ،500 mLاز محیــط کشــت  BG11فاقــد

کربــن اضافــه شــد .ســپس نفــت خــام بــا غلظــت  %1بــه
ارلنهــا افــزوده شــد .بــه ارلــن حــاوی محیــط کشــت
و  %1نفــت خــام 30 mL ،از ســیانوباکتری رشــد کــرده
اضافــه شــد .ســه آزمایــه نفتــی بــه همــراه یــک شــاهد

بــرای  14روز و ســه آزمایــه نفتــی و یــک شــاهد بــرای
 28روز آمــاده گرديــد .آزمایههــای تهیــه شــده بــرای
انجــام روش کروماتوگرافــی گازی ( )GCدر اتاقــک رشــد

نگهــداری شــد و تحــت هوادهــی و تابــش دائمــی نــور

بــرای ســنجش مقدارکلروفیــل از روش مارکــر []23

قــرار گرفــت .بــه منظــور آمادهســازی آزمایههــا جهــت

سوسپانســیون ســیانوباکتریایی بــه مــدت  20دقیقــه بــا

از ســپری شــدن  14و  28روز از پمــپ هــوا جــدا شــد.

جــدا شــده و بــا  1 mLمتانــول خالــص جایگزیــن گرديــد.

ســانتریفیوژ شــدند و بــا -n 10 mLهگــزان چنديــن بــار

بــه منظور جداســازی عصــاره متانول از ســانتریفیوژ اســتفاده

اســتفاده از قيــف دكانتــور انجــام شــد و در نهايــت 1 mL

 665انــدازه گیــری گرديــد و بــا اســتفاده از رابطــه زیــر مقدار

از آن بــه دســتگاه تزريــق شــد.

اســتفاده گرديــد .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا  1 mLاز

تزریــق بــه دســتگاه کروماتوگرافــی گازی ،آزمایههــا پــس

دور  4000 rpmســانتریفیوژ شــد ،ســپس محلــول فوقانــي

تمــام نمونههــا ابتــدا  15دقيقــه بــا دور 4000 rpm

نمونــه بــه مــدت یــک روز در دمــای  4 ºCقــرار داده شــد.

شستشــو داده شــد و عصارهگیــری گرديــد .اســتخراج بــا

شــد .ســپس جــذب نــوری ایــن عصــاره در طــول مــوج nm

کلروفیــل بــر حســب  μg/mLمحاســبه شــد [:]23
()2

Cchl=13.14×OD 665

بــرای اندازهگیــری وزن خشــک مطابــق روش لیگانــس
و همــکاران [ ،]24بــا اســتفاده از کاغــذ صافیهــای وزن
شــده ،ســیانوباکتري از محیــط کشــت جــدا گرديــد.

ســپس بــه مــدت  24ســاعت در آون بــا دمــای 70 ºC
قــرار گرفتــه و وزن آنهــا اندازهگیــری شــد [.]24

از نمونــه داخــل ويــال اتوســمپلر ريختــه شــده و 0/03 μl

آنالیزهای آماری

بــرای آنالیزآمــاری دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخه

 20اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای توصیــف متغیرهــای

تحقیــق از پارامترهــاي آمــار توصیفــی ماننــد میانگیــن و

انحــراف معیــار اســتفاده گرديــد.ا
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ایــن ســیانوباکتری و نمونــه شــاهد اختــاف معن ـیداری

نتایج و بحث

وجــود نــدارد (جــدول.)1

نمــودار رشــد ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67

در آزمایــه  %1نفــت خــام و نمونــه شــاهد طــی  12روز

میانگیــن مقادیــر وزن خشــک در آزمایــه هــای مختلــف

خــام ،بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن نســبت خوبــی

ارائــه شــده اســت .میانگیــن وزن خشــک ســیانوباکتری

شــده ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67 تحــت

بــود .ایــن مقــدار در آزمایــه  %0/5افزایــش یافــت و بــه

رشــد محاســبه شــده در نمونــه شــاهد  0/12 d -1بــود.

افزایشــی بــا افــزودن مقادیــر باالتــر نفــت خــام همچنــان

بــه دســت آمــد .آنالیزهــای آمــاری در ســطح  %1نشــان

میانگیــن وزن خشــک در آزمایــه  1و  % 4بــا مقــداری

نشــان داد کــه رشــد ایــن ســیانوباکتری در حضــور نفــت

ســیانوباکتری ischerella ambigua ISC67 Fدر جــدول 2

داشــته اســت (شــکل  .)1حداکثــر نــرخ رشــد محاســبه

 Fischerella ambigua ISC67در نمونه شاهد 4/43 mg/ml

آزمایــه  %1نفــت خــام  0/21 d -1بــود .همچنیــن نــرخ

باالتریــن میــزان خــود  5/47 mg/mLرســید .ایــن رونــد

مقــدار ضریــب رشــد ویــژه آزمایــه یــک درصــد 1/22 d -1

ادامــه يافــت و در آزمایــه  %2بــه  4/91 mg/mLرســید.

داد کــه بیــن حداکثــر نــرخ رشــد آزمایــه  %1نفــت خــام

کاهــش مواجــه شــد.

جدول  -1میزان نرخ رشد سیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67 در آزمایه  %1نفت خام و نمونه شاهد
نرخ رشد ()d-1

درصد نفت خام

0/012 ± 0/01

شاهد

0/021 ± 0/03

%1
1/4
1/2
0/8

شاهد
آزمايه %1

0/6

جذب نوري ()nm

1

0/4
0/2
12

11

10

9

8

7

زمان ()hr

6

5

4

3

1 2

0

شکل  -1مقایسه رشد سیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67در آزمایه  %1و نمونه شاهد
جدول  -2مقادیر وزن خشک سیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67در آزمایههای مختلف نفت خام
وزن خشک(mg mL-1)

درصد نفت خام

4/043±0/3 a

شاهد

5/47 ± 0/03 a

0/5

4/71 ± 0/01 a

1

4/91 ± 0/04 a

2

4/72 ± 0/14 a

4

 aحروف یکسان نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار است
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نتایــج حاصــل از اندازهگیــری محتــوای کلروفیــل در

 %0/5نســبت بــه نمونــه شــاهد ،اختــاف معنــیداری

Fischerella ambigua

در غلظتهــای گوناگــون نفــت خــام ســیانوباکتری

نمونــه شــاهد و نمونههــای تحــت تیمــار بــا غلظتهــای
مختلــف نفــت خــام ســیانوباکتری

بیــن آنهــا وجــود نــدارد (جــدول  .)3محتــوای کلروفیــل

 ISC67نشــان داد کــه بیشــترین میــزان کلروفیــل به مقدار

 Fischerella ambigua ISC67متفــاوت بــوده و باالتریــن

تیمــار  %0/5نفــت خــام ایــن میــزان کاهــش یافــت و بــه

تیمــار  %4نفــت خــام مشــاهده شــد .مقــدار کلروفیــل در

 0/642 μg/mLدر نمونــه شــاهد مشــاهده شــده اســت .در
 0/511 μg/mLرســید .میــزان کلروفیــل در تیمار  %1نفت

خــام نســبت بــه تیمــار  %0/5و نمونــه شــاهد كاســته شــد

كــه رونــد كاهــش میــزان کلروفیــل بــا افزایــش غلظــت

نفــت خــام ،ادامــه یافــت .بــه گونــهاي کــه در تیمــار

مقــدار کلروفیــل در نمونــه شــاهد و کمتریــن مقــدار در
تیمــار  %0/5نفــت خــام نســبت بــه نمونــه شــاهد کاهــش

شــدیدی داشــته اســت در حالــي كــه کاهــش مقــدار

کلروفیــل از تیمــار  0/5بــه  %4نفــت خــام مالیمتــر
اســت.

 %2میــزان کلروفیــل بــه طــور تقریبــی بــه نصــف ایــن

نتایــج حاصل از آنالیزهــای کروماتوگرافــی گازی تیمارهای

رســید .بــا ایــن وجــود ،بــا افزایــش غلظــت نفــت

نشــان داد کــه میانگیــن تجزیــه زیســتی هیدرکربنهــای

نســبت بــه تیمــار  %2نشــان نــداد و بــه 0/209 μg/mL

بــه میــزان  %42/32ميباشــد .از ســوی دیگــر میانگیــن

نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل آماری دادهها در ســطح

نشــان داد و بــه مقــدار  %54/21رســید .مطابــق نتایــج

و تیمارهــای  2 ،1و  %4نفــت خــام اختــاف معن ـیداری

توســط ســیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67بــه

میــزان در نمونــه شــاهد ،یعنــی بــه مقــدار 0/369 μg/mL

 14و  28روزه ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67

خــام بــه  %4میــزان کلروفیــل کاهــش قابــل توجهــی

نفتــی در تیمارهــای  14روز نســبت بــه نمونــه شــاهد

کاهــش یافــت (جــدول.)3

تجزیــه زیســتی نفــت خــام در  28روز افزایــش شــدیدی

 %1نشــان داد کــه بیــن میــزان کلروفیــل در نمونــه شــاهد

وجــود دارد .همچنیــن نتایــج آنالیزهــای آمــاری نشــان
داد کــه بــا وجــود کاهــش میــزان کلروفیــل در تیمــار

نشــان کــه بــا افزایــش زمــان ،میــزان تجزیــه نفــت خــام

طــور معنــیداری افزایــش مییابــد (جــدول .)4

جدول  -3مقادیر کلروفیل سیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67در آزمايههای مختلف نفت خام
مقادیر کلروفیل (μg mL-1)

درصد نفت خام

0/642 ± 0/02 d

شاهد

0/511 ± 0/004 c

0/5

0/419 ± 0/0 b

1

0/369 ± 0/001 b

2

0/209 ± 0/005 a

4

 aحروف یکسان نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار است.
جدول  -4میزان تجزیه نفت خام توسط سیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67

بخش تجزیه نشده نفت خام ()%

بخش تجزیه شده نفت خام ()%

زمان

57/66

42/32

پس از  14روز

45/79

54/21

پس از  28روز
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براســاس نتایــج بهدســت آمــده از اندازهگیــری میــزان

میــزان وزن خشــک کاهــش مييابــد [ .]27يكــي از دالیل

تیمــار نفتخــام مشــخص شــد کــه میــزان رشــد ایــن

زیســتی) ،شــکلگیری گونههــای فعــال اکســیژن اســت.

رشــد

ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67

در

کاهــش وزن خشــک در مــوارد تنش (فیزیکی ،شــیمیایی و

ســیانوباکتری در حضــور نفــت خــام افزایــش مییابــد.
افزایــش نــرخ رشــد تقریبـاً مشــابه و گاهــی کمتــر از نمونه

فعــال اکســیژن در ریــز جلبکهــا میشــود .تولیــد

ایــن گونــه ســیانوباکتری نســبت بــه حضــور نفــت خــام

شــده و تعــادل بیــن گونههــای اکســیژن فعــال و فعالیــت

شــاهد میباشــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده مقاومــت

اســت .در مطالعــه مشــابهی ،ابــد بــه ايــن نتيجــه رســيد

که میــزان رشــد ســیانوباکتری

Synechocystis PCC6803

تمــام تنشهــای محیطــی منجــر بــه تولیــد گونههــای

گونههــای فعــال اکســیژن موجــب تنــش اکســیداتیو
تجزیهکنندگــی آنتیاکســیدانها مختــل میشــود.

نتيجــه ایــن پدیــد ه نابــودی اکســیداتیو ميباشــد [.]28

در حضــور هیدروکربنهــای نفتــی افزایــش مییابــد.

براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ســنجش میــزان

بــا رشــد در نمونــه شــاهد نــدارد [ .]25ايــن محقــق

ایــن رنگیــزه بــا افزایــش نفــت خــام کاهــش مييابــد.

حضــور هیدرکربنهــا نشــان دهنــده مقاومــت آنهــا بــه

 %0/5مشــاهده ميگــردد و تیمــار  %4نفــت خــام

هیدروکربنهــای نفتــی از محیــط ميباشــند [.]25

نتیجــه گرفــت كــه افــزودن نفــت خــام بــه محیــط کشــت

کــه میــزان رشــد ســویههای ســیانوباکتری  Anabaenaو

کاهــش محتــوای کلروفیلــی در ایــن ســیانوباکتری شــده

شــاهد افزایــش مییابــد .ولــی ایــن ســویههای رشــد،

مختلــف میتوانــد بــه دلیــل مهــار بیوســنتز کلروفیــل

نتایــج حاصــل از ايــن پژوهــش مويــد ايــن مطلــب اســت

و پروتوکلروفیلیــد ردوکتــاز ایجــاد ميگــردد [.]29

درحالــی کــه ایــن افزایــش رشــد اختــاف معنــیداری

کلروفیــل در تیمارهــای مختلــف نفــت خــام ،میــزان

بیــان کــرد کــه رشــد مناســب ســیانوباکتریها در

بیشــترین میــزان رنگیــزه در میــان تیمارهــا در نمونــه

هیدرکربــن اســت و ایــن ســیانوباکتریها قــادر بــه حــذف

کمتریــن محتــوای کلروفیــل را دارد .بنابرايــن ،میتــوان

علــی -جمیــا و همــکاران در تحقیــق خــود نشــان دادنــد

ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67منجــر بــه

 scillatoria در حضــور نفــت خــام  %0/1نســبت بــه نمونــه

اســت .کاهــش محتــوای کلروفیــل بــه دلیــل تنشهــای

بیشــینه متفاوتــی از خــود نشــان دادنــد [.]26

باشــد کــه بــا مهــار آلفــا آمینولوولونیــک اســید دهیدروژناز

کــه بــا افزایــش غلظــت نفــت خــام ،میــزان وزن خشــک

همچنیــن بــر اســاس نتایــج ســاندارام و ســومیا

نمونــه شــاهد افزایــش مییابــد .بــه گون ـهاي کــه میــزان

غلظتهــای بــاال منجــر بــه کاهــش مقــدار کلروفیــل

مييابــد ،ولــی در تیمــار  4و  %1از ایــن میــزان كاســته

جــذب نیتــرات ميشــوند [.]30

ســیانوباکتری  Fischerella ambigua ISC67نســبت بــه

آالیندههــای محیطــی از قبیــل بنــزن و تولوئــن در

وزن خشــک در تیمارهایــی بــا غلظــت  %0/5افزایــش

و غیرفعــال شــدن فرآیندهــای حیاتــی از قبیــل فتوســنتز و

ميشــود .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کاهــش

وزن خشــک وابســته بــه غلظــت نفت خــام اســت و غلظت

بــاالی نفــت موجــب مهــار رشــد ســیانوباکتریهای مــورد

بررســی میشــود .ایــن نتایــج مطابــق بــا یافتههــای
گائــور وکومــار در بررســی تاثیــر نفــت خــام بــر وزن
خشــک ســیانوباکتری  Anabaena doliolumاســت کــه
اظهــار داشــته وزن خشــک ایــن ســیانوباکتری وابســته بــه

غلظــت نفــت خــام بــوده و بــا افزایــش غلظــت نفــت خــام،

ایــن نتایــج بــا تحقیقــات ال-شــیخ و همــودا [ ]31و پیمــدا

و بانــاگ [ ]32مطابقــت دارد .ايشــان نشــان دادنــد كــه
بــا افزایــش غلظــت نفــت خــام و روغــن موتــور ،میــزان

کلروفیــل موجــود در تیمارهــا پــس از  15روز کاهــش

مییابــد [ 31و  .]32بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده،
ســیانوباکتری Fischerella ambig ua ISC67 توانایــی باالیی
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در تجزیــه زیســتی نفــت خــام دارد ،و قــادر اســت بیــش

همچنیــن بیــان کردنــد کــه بــا وجــود ســیانوباکتریها

مطالعــات مشــابهی در مــورد تجزیــه زیســتی نفــت خــام و

تجزیــه کننــده هیدرکربنهــا کــه در حضــور نــور

دادنــد کــه دو گونــه ســیانوباکتری  Nostoc punctiformeو

فعالیــت تجزیــه کنندگــی آنهــا افزایــش مــی یابــد [.]35

از  %93از نفــت خــام را تجزیــه کنــد .ال-شــیخ و همــودا در

هیدروکربنهــای نفتــی توســط ســیانوباکتریها ،نشــان
 Spirulina platensisقادرنــد نفــت خــام را تجزیــه نماینــد،

در ایــن تــوده هــا ،برخــی از میکروارگانیســمهای
فعالیتيشــان کاهــش مییابــد ،قــادر بــه رشــد بــوده و

ابــد و همــکاران بیــان کردنــد کــه ســیانوباکتریها بــا

و حداکثــر رشــد و تجزیــه نفــت در غلظــت  %0/5بــه دســت

باکتریهــای تجزیــه کننــده نفــت همــکاری میکننــد

قادرنــد ترکیبــات آلیفاتیــک را بــه ترکیبــات آروماتیــک

شســته شــدن آنهــا جلوگیــری میکننــد،همچنیــن آنهــا

آمــد [ .]31آنهــا بیــان کردنــد کــه ایــن ســیانوباکتریها
تجزیــه نماینــد .در مطالعــه دیگــری ال-شــیخ و همــکاران

نشــان دادنــد ســیانوباکتری

و توســط پلــی ســاکاریدهای خــارج ســلولی خــود از

گــزارش کردنــد ســیانوباکتریها بــرای ایــن باکتــری هــا

و

اکســیژن و نیتــروژن تثبیــت شــده را فراهــم میکننــد

زیســتی نفــت خــام در غلظتهــای  0/5و  %1دارنــد .آنهــا

موفقیــت مراحــل پاکســازی زیســتی بســیار مهــم

Scenedesmus obliquus

ریزجلبــک  Chlorella vulgarisتوانایــی باالیــی در تجزیــه

[ .]36ایــن نقــش غیــر مســتقیم ســیانوباکتریها در

بیــان کردنــد کــه ایــن ریــز جلبکهــا قادرنــد -nآلکانهــا

اســت .بــا ایــن حــال نتایــج ایــن مطالعــه بــه خوبــی

فنــول را بــه ترکیبــات ســادهتری تجزیــه نماینــد [.]8

طــور مســتقیم نفــت را تجزیــه نماینــد ،زیــرا کشــت

و ســایر هیدرکربنهــای نفتــی و ترکیبــات آروماتیــک مثــل
بــا ایــن حــال ،امــروزه نقــش ســیانوباکتریها در تجزیــه

هیدروکربنهــای نفتــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت .برخــی از مطالعــات نشــان میدهــد کــه ایــن

میکروارگانیســمها دارای توانایــی بااليــي در تجزیــه

هیدروکربنهــای نفتــی میباشــند [ 18و  .]32در حالیکه
برخــی از تحقیقــات نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
ممکــن اســت باکتریهــای هتروتــروف بــا مشــارکت فعــال
ســیانوباکتریها تجزیــه هیدروکربنهــای نفتــی را انجــام

دهنــد [ 33و  .]34بــرای مثــال چیلیــان و همــکاران در
مطالعــه خــود در مــورد نقــش ســیانوباکتریها در تجزیــه

زیســتی نفــت خــام بــا اســتفاده از تــوده هــای میکروبــی

نشــان دادنــد کــه تودههــای تشــکیل شــده توســط
ســیانوباکتری  Phormidium animaleمســتقیماً توانایــی
تجزیــه هیدروکربــن هــای نفتــی را ندارنــد ،ولــي ســایر

میکروارگانیســمهای موجــود در ایــن تودههــا قــادر
بــه تجزیــه زیســتی نفــت خــام ميباشــند [ .]15هولــر
و همــکاران بیــان کردنــد کــه ســیانوباکتریها در ایــن
تودههــا بــا مشــارکت در چرخههــای اســیدهای آلــی

و هیــدروژن ،انــرژی الزم بــرای میکروارگانیســمهای
تجزیــه کننــده هیدروکربنهــا را فراهــم میکننــد .آنهــا

نشــان میدهــد کــه ســیانوباکتریها قادرنــد بــه
خالــص ســیانوباکتری

Fischerella ambigua ISC67

در طــی  28روز  %54/21تجزیــه زیســتی نفــت خــام را

نشــان داد.

نتیجهگیری

نتايــج حاصــل از ايــن پژوهــش نشــان ميدهــد کــه
ســیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67دارای توانایــی
باالیــی در تجزیــه زیســتی نفــت خــام اســت .و میتوانــد

 %54/21نفــت خــام را تجزیه نمايد .مشــاهدات فیزیولوژیکی و

بررسـیهای گاز کروماتوگرافــی ،ایــن نظر را تاییــد میکند که
ســیانوباکتری مــورد مطالعــه قــادر اســت از هیدروکربنهــای

نفتــی بــه عنــوان منبــع کربــن اســتفاده نمــوده و آنهــا را بــه
ترکیبــات ســادهتر تجزیــه نمایــد .از آنجایــی کــه نفــت یــک
فــرآورده ســمی بــرای سیســتمهای بیولوژیــک بــوده ویکــی

از آاليندههــای اصلــی اکوسیســتمهای زیســتی محســوب
میشــود ،آلودگیهــای نفتــی اثــرات مضــری بــر روی انســان
و ســایر موجــودات زنــده دارد ،نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش

بیانگــر توانایی ســیانو باکتــریFischerella ambigua ISC67

بــرای كاربــرد بهعنــوان شــاخصی جهــت رفــع آلودگیهــای
نفتــی در مناطــق آلــوده ميباشــد.
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