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بهینهسازی زیست پاالیی نفت خام توسط باکتری
 Alcanivorax dieseloleiدر محیط آبی با
استفاده از روش تاگوچی
طاهره عبدلی ،1غالمحسین ابراهیمیپور 1و محسن شهریاری مقدم

*2

 -1گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،ایران
تاريخ دريافت95/2/27 :

تاريخ پذيرش95/9/14 :

چكيده
وارد شــدن نفــت و پســابهای نفتــی بــه دریاهــا آســیبهای جــدی بــه حیــات آبزیــان وارد میکنــد .عــاوه بــر آن ایــن ترکیبــات در
بافتهــای بــدن آبزیــان تجمــع یافتــه و ســامت انســانها را تهدیــد مــی کننــد ،در نتیجــه توســعه روشهــای کارآمــد جهــت تصفیــه
ایــن مــواد حائــز اهمیــت اســت .در ایــن پژوهــش بــرای ارزیابــی کارایــی فرآینــد پاکســازی زیســتی ،از رســوبات و آب مناطــق مختلــف
در ســواحل خلیــج فــارس در مجــاورت شــهر بنــدر عبــاس نمونهبــرداری و پــس از غنیســازی ،کارآمدتریــن باکتــری تجزیــه کننــده
نفــت خــام جداســازی ،خالــص و توســط روشهــای مولکولــی ( )16 S rDNAو بیوشــیمیایی شناســایی شــد .بــه منظــور تعییــن شــرایط
بهینــه تجزیهزیســتی نفــت خــام توســط ســویه جداســازی شــده فاکتورهــای  ،pHدمــا ،تعــداد باکتــری تلقیــح شــده ،غلظــت  NH4Clو
 K2HPO4بــا اســتفاده از طراحــی آزمایــش بــه روش تاگوچــی بــا آرایــه (( L16 (45پنــج فاکتــور هــر کــدام در چهــار ســطح) بهینهســازی
شــدند .ســویه خالــص شــده در ایــن مطالعــه  TA1نامگــذاری و بــر اســاس آنالیــز مولکولــی  %99بــه  Alcanivorax dieseloleiشــباهت
نشــان داد .از میــان فاکتورهــای بهینــه شــده  pHو دمــا تاثیــر گذارتریــن فاکتورهــا در تجزیــه زیســتی نفــت خــام بودنــد.

،pH =9

 = 35 °Cدمــا( ،ا( ،NH4Cl )1 g/Lا K2HPO4 )0/25 g/Lو  =0/1مایــه تلقیــح ( )OD600nmبــه عنــوان شــرایط بهینــه در نظــر گرفتــه شــد.
تحــت ایــن شــرایط بیــش از  %80نفــت خــام تجزیــه گردیــد .بــا توجــه بــه تــوان بــاالی ســویه خالــص شــده در تجزیــه نفــت خــام و
تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی ،نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد در زیسـتپاالیی مناطــق آلــوده بــه ترکیبــات نفتــی در منطقــه
اســتفاده شــود.

كلمات كليدي :خلیج فارس ،تاگوچی ،Alcanivorax dieselolei ،زیستپاالیی ،پسابهای نفتی

میباشــد .عمــده مشــکالت زیســت محیطــی کــه

مقدمه

کشــور ایــران دارای مناطــق وســیع نفتخیــز و 2250 km

خــط ســاحلی در طــول خلیــج فــارس و دریــای عمــان
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Mohsen.shahriari@uoz.ac.ir

در ســواحل جنوبــی ایــران وجــود دارد مرتبــط بــا
صنایــع نفــت و گاز و همچنیــن ترافیــک ســنگین نفــت

کشهــا میباشــد [ .]1وارد شــدن ترکیبــات نفتــی بــه
محیطزیســت بــه صــورت مــداوم توســط اکتشــاف،
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تولیــد ،تصفیــه ،حمــل و نقــل و ذخیرهســازی روی

توجــه بــه آنکــه ســویههای باکتریایــی کــه در خلیــج فــارس

عــاوه بــر آنکــه اکوسیســتم دریایــی از ترکیبــات ســمی

بــه صــورت طبیعــی (نشــت نفــت بــه صــورت طبیعــی از

میدهــد و حیــات ارگانیســمها را تهدیــد میکنــد [.]2

کــه در نفــت وجــود دارد تاثیــر میپذیــرد ،ایــن ترکیبــات
در بافتهــای آبزیــان انباشــته شــده و ســامت انســانها
را تهدیــد میکننــد [ .]3اســتفاده از روشهــای فیزیکــی

وجــود دارنــد بــه صــورت مــداوم در معــرض ترکیبــات نفتــی

چشــمه هــای موجــود در بســتر خلیــج فــارس) و مصنوعــی
(ریزشهــای نفتــی و آالیندههــای پاالیشــگاهی) هســتند،

احتمــال خالصســازی ســویههایی بــا کارایــی بــاال در ایــن

از قبیــل بومهــا ،اســکیمرها و جاذبهــا بــرای کنتــرل
لکههــای نفتــی در دریــا عمــ ً
ا بــاالی  10تــا %15

نفتــی عوامــل محیطــی و بیولوژیکــی ماننــد شــوری ،نــوع

شــیمیایی بــه دلیــل اثــرات ســمی بــر روی ارگانیس ـمها،

محیــط ،میــزان اکســیژن و غیــره نقــش مهمــی در تجزیــه

کارایــی ندارنــد .همچنیــن اســتفاده از ســورفکتانتهای
دارای اثــرات مخــرب زیســتمحیطی میباشــند .در

مقایســه بــا ایــن روشهــا زیس ـتپاالیی از کارایــی باالتــر

و هزینــه هــای کمتــر برخــوردار میباشــد ،در عیــن حــال
آلودگــی ثانویــه ایجــاد نمیکنــد [ 4و  .]5زیســتپاالیی
فرآینــدی بســیار پیچیــده اســت و موفقیــت آن وابســته به

وجــود میکروارگانیس ـمهای کارآمــد در شــرایط محیطــی
مناســب اســت .باکتریهــا شــاخصترین عوامــل تجزیــه

هیدروکربنهــا در محیــط هســتند .جنسهــای مختلفــی
از باکتریهــا قــادر بــه تجزیــه ترکیبــات نفتــی میباشــند

کــه از آنهــا میتــوان بــه
،]7[ .Rhodococcus sp.
sp.

Acinetobacter sp.

Geobacillus sp.

 ]9[ .Mycobacteriumو

[]8

Pseudomonas sp.

[،]6

مناطــق بــاال اســت .در مناطــق آلــوده بــه هیدروکربنهــای
نفــت خــام ،گونــه میکروبــی ،میــزان مــواد مغــذیpH ،

زیســتی دارنــد [ 2و  .]17روشهــای ســنتی تعییــن

شــرایط بهینــه ماننــد روش یــک فاکتــور در هــر زمــان،

نیازمنــد صــرف وقــت و هزینــه بــاال هســتند .همچنیــن
ایــن روشهــا در مــورد تاثیــر همزمــان عوامــل بــر
یکدیگــر اطالعاتــی بــه مــا نمیدهنــد .معمــوال تعــداد
آزمایشهــا بــرای طراحــی کامــل بــه حــدی زیــاد اســت

کــه از نظــر اقتصــادی امــکان بررســی همــه آنهــا وجــود
نــدارد .لــذا نیــاز بــه نوعــی طراحــی آزمایــش اســت کــه
بــه صــورت هوشــمندانه و بــا کمــک روشهــای آمــاری
تعــدادی از آزمایشهــای طراحــی کامــل حــذف گــردد،
یــا بــه عبــارت دیگــر بــرای دســتیابی بــه نتیجــه دلخــواه

[]10

تنهــا کســری از کل آزمایشهــا انجــام گیــرد .راه

بــا قابلیــت تجزیــه ترکیبــات نفتــی از خلیجفــارس

آزمایــش کســری اســت .بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری

اشــاره کــرد .همچنیــن تاکنــون ســویههای مختلفــی
جداســازی و شناســایی شــده اســت کــه از آنهــا میتــوان

بــه

Pseudomonas،]11[ Alcaligenes denitrificans

aeruginosa

[،]12

Alcanivorax dieselolei

[،]13

Marinobacter hydrocarbonoclasticus، Pseudidiomarina

حــل علمــی بــرای انجــام ایــن کار اســتفاده از طراحــی

ماننــد روش تاگوچــی میتــوان فاکتورهــای مختلــف را

بــه صــورت همزمــان مطالعــه و دادههــای کمــی قابــل
مالحظ ـهای را بــا انجــام آزمایشهــای کمتــر بــه دســت

آوریــم [ .]14بــا توجــه بــه آنکــه الزمه رســیدن بــه کارایی

 sediminumو  14[ Marinobacter sp.و  ]15اشــاره نمــود.

بــاال در تجزیهزیســتی جداســازی باکتریهــای کارآمــد و

محیــط وابســته بــه وجــود هیدروکربنهــا میباشــد ،بــه

در ایــن پژوهــش پــس از غنیســازی باکتریهــای

پراکنــش باکتریهــای تجزیــه کننــده هیدروکربــن در
عبــارت دیگــر محیطهایــی کــه تحــت تاثیــر آلودگیهــای
مزمــن نفتــی هســتند ،دارای تعــداد بیشــتر باکتریهــای

تجزیــه کننــده نســبت بــه دیگــر مناطــق میباشــند []16
و در ایــن مناطــق احتمــاالً بتــوان ســویههایی بــا تــوان

بــاالی تجزیــه ترکیبــات نفتــی را جداســازی نمــود .بــا

همچنیــن تعییــن شــرایط بهینــه عملکــرد آنهــا میباشــد
تجزیــه کننــده نفــت خــام در خلیــج فــارس (ســواحل

شــهر بندرعبــاس) کارآمدتریــن باکتــری تجزیــه کننــده

نفــت خــام جداســازی ،خالــص و توســط روشهــای
مولکولــی و بیوشــیمیایی شناســایی شــد .همچنیــن بــه
منظــور تعییــن شــرایط بهنیــه تجزیــه نفــت خــام توســط
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سویه خالص شده از روش تاگوچی استفاده شد.

نفــت خــام ( )%1بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن تلقیــح و از

روش کار

تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه نفــت خــام انتخــاب گردیــد.

جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام

شناسایی سویه جداسازی شده

شــن و ماســه ســاحلی بــه همــراه آب دریــا از قســمتهای

ســویه جداســازی شــده بــا اســتفاده از تســتهای

بطریهــای اســتریل نمونهبــرداری و تــا زمــان انتقــال بــه

تســتهای بیوشــیمیایی از قبیــل اکســیداز ،کاتــاالز،

میــان آنهــا ســویهای که کارایــی باالتــری را نشــان داد جهت

مختلــف ســواحل شــهر بندرعباس بــه صــورت تصادفی در
آزمایشــگاه در دمــای  4 °Cنگـهداری شــد .در آزمایشــگاه

در حــدود  5 gاز رســوبات نمونهبــرداری شــده بــه ارلــن
شــیار دار  250 ccحــاوی  50 ccمحیــط کشــت پایــه

نمکــی ( )mineral salts medium) (MSMبــه همــراه %1

مورفولوژیــک ،بیوشــیمیایی و مولکولــی شناســایی شــد.

نیتریفیکاســیون ،دنیتریفیکاســیون ،تولید بیوســورفکتانت،
هیدرولیــز قندهــا ،رشــد در شــرایط غلظتهــای مختلــف
نمــک انجــام گرفــت .شناســایی مولکولــی ســویه خالــص
شــده بــا اســتفاده از تعییــن توالــی  16 S rDNAانجــام

نفــت خــام بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن و انــرژی اضافــه

گرفــت .در ابتــدا ســویه خالــص شــده در محیــط

 )140گرماگــذاری شــدند .محیــط کشــت

بــا اســتفاده از کیــت  high pure PCR productمحصــول

گردیــد .ارلنها ســپس در شــیکر انکوباتور (دمــای ،35 °C
rpm

پایــه نمکــی حــاوی
فســفات،

g

g

 0/5دی پتاســیم هیــدروژن

 1کلریــد آمونیــم،

g

 0/01ســولفات

آهــن و همچنیــن  1 ccمحلــول عناصــر میکــرو در

cc

 1000آب دریــا ( )%3بــود .محلــول عناصــر میکــرو
شــامل  70 mgکلریــد روي 100 mg ،کلریــد منگنــز،

 200 mgکلریــد کبالــت 100 mg ،کلریــد نیــکل20 mg ،

کلریــد مــس  50 mg ، IIمولیبــدات ســدیم،

ســلنیت ســدیم،

mg

 10وانــادات ســدیم،

mg
mg

26

30

ولفرامات ســدیم 1 cc ،اســید کلریدریــک  %25و 1000 cc

نوترینــت آگار کشــت داده شــد .اســتخراج  DNAژنومــی
شــرکت  Rocheآلمــان صــورت گرفــت .بــه منظــور
تعييــن غلظــت  DNAو نيــز بررســي ميــزان خلــوص

آن ،جــذب  DNAدر دو طــول مــوج  260و 280 μm

اندازهگيــري شــد .بــه منظــور تکثیــر توالــی 16 S rDNA
از پرایمرهــای 27F: 5- AGA GTT TGA TCC TGG CTC
AG-3
T-3

و

1510R : 5-GGT TAC CTT GTT ACG ACT

و دســتگاه

Primus 25 advanced®thermocycler

اســتفاده شــد [ .]19محصــول  PCRتوســط شــرکت
تکاپوزیســت توالــی یابــی شــد .پــس از تعییــن توالیهــا،

آب مقطــر بــود [ .]18محیطهــای کشــت در دمــای

بــا اســتفاده از  BLASTدر پایــگاه اطالعاتــی http://www.

باکتریهــا در محیــط پایــه معدنــی مجــدد مقــداری

شــد.

 121°Cبــه مــدت  15 minاتــوکالو شــدند .پــس از رشــد

از محیــط کشــت برداشــته و بــه ارلــن حــاوی محیــط

کشــت پایــه معدنــی جدیــدی مشــابه ترکیــب ذکــر شــده

 ncbi.nlm.nih.gov/BLASTجســتجوهای همولــوژی انجام
تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی نفــت خــام بــا
اســتفاده از مخلــوط باکتریایــی غنیســازی شــده

در بــاال اضافــه و ایــن فرآینــد چندیــن مرتبــه تکــرار شــد

بــه منظــور تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی نفــت

مرحلــه غنیســازی باکتریهــای تجزیــه کننــده نفــت

بــه روش تاگوچــی بــا آرایــه ( 5( L16 )45فاکتــور در چهــار

پلیتهــای حــاوی نوترینــت آگار (ســاخته شــده بــا آب

مــورد نظــر بــرای تعییــن شــرایط بهینــه ( ،pHدمــا،

و خالــص شــدند .ســویههای جداســازی شــده مجــدد بــه

همچنیــن آرایــش ارتوگنــال طراحــی آزمایــش در جــداول
 1و  2آورده شــدهاند.

(مرحلــه غنیســازی  3مــاه طــول کشــید) .در پایــان

خــام توســط ســویه جداســازی شــده ،از طراحــی آزمایــش

خــام 100 μl ،از محیــط کشــت برداشــته و بــر روی

ســطح) اســتفاده گردیــد .مقادیــر مختلــف و فاکتورهــای

دریــای  )%3پــس از تهیــه رقتهــای ســریال جداســازی

تعــداد باکتــری تلقیح شــده ،غلظــت  NH4Clو  )K2HPO4و

ارلنهــای حــاوی محیــط کشــت پایــه معدنــی بــه همــراه

بهینهسازی زیستپاالیی...
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جدول  1فاکتورهای انتخاب شده جهت تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی نفت خام توسط سویه .TA1
سطح

فاکتور
pH

7

8

9

10

دما ()°C

20

25

30

35

مقدار باکتری تلقیح شده ()OD600nm

0/05

0/1

0/2

0/4

)NH4Cl (g/L

0/5

1

2

4

)K2HPO4 (g/L

0/25

0/5

1

2

جدول  2تیمارهای مختلف آزمایش شده جهت تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی نفت خام براساس روش تاگوچی (.L16(45
شماره تیمار

NH4Cl

K2HPO4

دما ()°C

pH

تراکم مایه تلقیح ()OD600nm

1

0/5

0/25

20

7

0/05

2

1

0/5

25

8

0/05

3

2

1

30

9

0/05

4

4

2

35

10

0/05

5

4

1

25

7

0/10

6

2

2

20

8

0/10

7

1

0/25

35

9

0/10

8

0/5

0/5

30

10

0/10

9

1

2

30

7

0/20

10

0/5

1

35

8

0/20

11

4

0/5

20

9

0/20

12

2

0/25

25

10

0/20

13

2

0/5

35

7

0/40

14

4

0/25

30

8

0/40

15

0/5

2

25

9

0/40

16

1

1

20

10

0/40

کلیــه آزمایشهــا در ارلنهــای اســتریل  250 ccدر

نرمافــزار گذاشــته و میــزان کارآمــدی شــرایط پیشــنهاد

بــه تعــداد باکتــری مــورد نظــر در هــر تیمــار ،باکتــری

تیمــار بهینــه (مقایســه میــزان تجزیــه زیســتی نفــت

دور شــیکر  140 rpmانجــام شــدند .جهــت رســیدن
خالــص شــده ابتــدا در محیــط کشــت آگار مغــذی تکثیــر

و پــس از ســانتریفیوژ محیــط کشــت توســط ســانترفیوژ
یخچــالدار ( ،)9500 gرســوب حاصــل جهــت تلقیــح

ارلنهــای حــاوی  50 ccمحیــط  MSMبــه همــراه %1

شــده توســط نــرم افــزار بررســی شــد .پــس از انتخــاب
خــام بیــن تیمــار پیشــنهاد شــده توســط نرمافــزار و

تیمارهــای مختلــف گذاشــته شــده (جــدول  )2منحنــی
رشــد ســلولی در محیــط پایــه معدنــی بــه همــراه %1

نفــت خــام بــا اندازهگیــری روزانــه رشــد باکتــری (بــا

نفــت خــام اســتفاده گردیــد pH .محیطهــای کشــت هــر

اســتفاده از روش رقــت ســریال) رســم شــد .همچنیــن

اســتفاده از  NaOHو  HClنرمــال تظیــم شــد .پــس از

و منحنــی آن رســم گردیــد .تمامــی آزمایــش هــا بــا 3

 12 hrتوســط کاغــذ ( pHبــا دقــت  )0/5ســنجیده و بــا

گذشــت  5روز میــزان مصــرف نفــت خــام در تیمارهــای
مختلــف اندازهگیــری و دادههــا وارد نــرم افــزار شــدند،

ســپس آزمایشــی بــا شــرایط پیشــنهاد شــده توســط

میــزان تجزیــه زیســتی بــه صــورت روزانــه اندازهگیــری
تکــرار بــه همــراه تیمــار شــاهد بــدون تلقیــح باکتــری

انجــام شــدند.

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396
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استخراج و سنجش نفت خام باقی مانده در محیطهای کشت

جهــت اندازهگیــری مقــدار نفــت خــام باقــی مانــده در
محیــط کشــت از روش شــهریاری مقــدم و همــکاران

[ ]15اســتفاده شــد .ابتــدا  pHمحیــط کشــت بــا اســتفاده
از  HClبــه پایینتــر از  2رســانده شــد .ســپس اســتخراج

نفــت باقــی مانــده از محیــط کشــت توســط  25 ccحــال

هگــزان نرمــال در داخــل قیــف جداکننــده انجــام و ایــن
فرآینــد دوبــار تکــرار گردیــد .در پایــان دو اســتخراج بــا

هــم مخلــوط و حــال پرانــده و در پایــان توســط وزن
ســنجی ،میــزان نفــت باقــی مانــده اندازهگیــری شــد.
آنالیزهای آماری

از نرمافــزار

Statistica 8.0

بــرای طراحــی آزمایــش

تاگوچــی اســتفاده شــد .جهــت شناســایی فاکتورهــای
تاثیرگــذار بــر میــزان تجزیــه زیســتی نفــت خــام از

 factorial ANOVA of the design moduleاســتفاده شــد.

در مطالعــه حاضــر ســه ســویه باکتــری پــس از غنیســازی

باکتریهــا در محیــط پایــه معدنــی بــه همــراه نفــت خــام
از خلیــج فــارس (ســواحل شــهر بنــدر عبــاس) جداســازی
و خالــص شــدند .پــس از مطالعــه توانایــی مصــرف نفــت

خــام توســط ســویههای خالــص شــده ،ســویهای کــه
 TA1نامگــذاری شــد قــادر بــه تجزیــه زیســتی نفــت
خــام بــه صــورت خالــص بــود .ســویه  TA1توســط

تســتهای مولکولــی ،مورفولوژیــک و بیوشــیمیایی
شناســایی شــد .ســویه  TA1و بــر اســاس آنالیــز مولکولــی

 %99بــه

یاکیمــو و همــکاران [ ]21از دریــا جداســازی و توصیــف

گردیــد .تــا کنــون گونــه هــای مختلفــی از ایــن جنــس
شناســایی و توصیــف شــده اســت کــه از آنهــا میتوانیــم بــه

A. pacificus ،]23[ A. hongdengensis ،]22[ A. balearicus

[ ]24اشــاره کنیــم .گونــه  A. dieseloleiکــه در مطالعــه
حاضــر نیــز جداســازی شــده اســت ،اولیــن بــار توســط

لیــو و همــکاران [ ]25گــزارش شــده اســت .ایــن محققــان
باکتــری  A.dieseloleiرا از آبهــای آلــوده بــه نفــت دریــای
بوهایی در ســواحل شــرقی اقیانــوس آرام جداســازی نمودند.

مطالعــات متعــددی نشــان داده کــه گونههــای متعلــق بــه

جنــس  Alcanivoraxبــه صــورت موثــری قــادر بــه تجزیــه
هیدروکربــنای نفتــی میباشــند [ .]26ســویه جداســازی

شــده در مطالعــه حاضــر نیــز بــه صــورت قابــل مالحظـهای
قــادر بــه تجزیــه ترکیبــات نفتــی بــود ،کــه تاییــد کننــده

نتایــج ایــن محققیــن اســت .میــزان تجزیــه زیســتی نفــت
خــام توســط ســویه  TA1در تیمارهــای مختلــف در شــکل

نتایج و بحث

dieselolei

جنــس  Alcanivoraxاولیــن بــار در ســال  1998توســط

 Alcanivoraxشــباهت نشــان داد

(شــماره دســتیابی  .)KF452284.1نتایــج تســتهای

بیوشــیمایی انجــام شــده در جــدول  3آورده شــده اســت.

هــان و همــکاران [ ]20بیــان کردنــد همولــوژی بیــن %93

تــا کمتــر از  %97نشــاندهنده گونــه و یــا جنــس جدیــد،

بیــن  %97تــا کمتــر از  %99مطابــق شناســایی در ســطح
جنــس و باالتــر از  %99بیــان کننــده شناســایی در ســطح

گونــه میباشــد .بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ســویه
 ،TA1ســویهای از گونــه  Alcanivorax dieseloleiمیباشــد.

 1آورده شــده اســت .در طــول انجــام تیمارهــای مختلــف

آزمایــش تاگوچــی ،بیشــترین میــزان تجزیــه زیســتی نفــت
خــام در تیمــار شــماره  7و کمتریــن میــزان مصــرف نفــت

خــام در تیمــار شــماره  2بهدســت آمــد .نتایــج آزمــون

 ANOVAبــر اســاس میــزان تجزیــه زیســتی نفــت خــام

توســط ســویه  TA1در جــدول  4آورده شــده اســت .بــه

طــور کلــی تمامــی فاکتورهــای آزمایــش شــده بــه غیــر

از غلظــت  NH4Clتاثیــر معنــیداری ( )p<0.05بــر میــزان
تجزیــه زیســتی نشــان دادنــد .از میــان فاکتورهــای انتخــاب
شــده بــر اســاس میــزان انــدازه اثــر بهدســت آمــده pH ،و

دمــا تاثیرگذارتریــن فاکتورهــا در تجزیــه زیســتی نفــت خام

بودنــد (شــکل  .)2جهــت تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه

زیســتی میتــوان از روشهــای مختلفــی اســتفاده نمــود.
اســتفاده از طراحــی آزمایــش توســط طــرح فاکتوریــل کامل
امــکان هــر گونــه ترکیب ممکــن بیــن فاکتورهــای موجود و

همچنیــن بررســی تداخــات آنهــا را امکانپذیــر مینمایــد،
بــا ایــن وجــود اگــر تعــداد فاکتورهــای مــورد مطالعــه زیــاد

باشــند ،انجــام آزمایشهــا بســیار زمــان بــر و پیچیــده

خواهــد شــد.
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جدول  3خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویه .TA1
سویه TA1

نام آزمایش

مورفولوژی سلول

کوکو باسیل

گرم

-

اسپور

-

کپسول

-

حرکت

+

رشد در غلظت های مختلف %NaCl

%15-0

pH

11-6

رشد در دما ()°C
35 °C

+

45 °C

+

55 °C

-

کاتاالز

+

اکسیداز

+

حرکت

+

دنیتریفیکاسیون

+

نیتریفیکاسیون

-

رشد در شرایط بی هوازی

+

مصرف گلوکز

+

مصرف ساکاروز

-

مصرف الکتوز

-

مصرف سیترات

+

هیدرولیز نشاسته

-

هیدرولیز ژالتین

+

تولید بیوسورفاکتانت

+

دصد تجزیه نفت

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5 6

2 3 4

1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره تیمار
شکل  1درصد تجزیه نفت خام توسط سویه  TA1در تیمارهای مختلف.
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جدول  4نتایج آزمون  ANOVAبراساس میزان تجزیه زیستی نفت خام توسط سویه .TA1
فاکتور

Sum of Squares

p-value

F

pH

2655/46

0/021

3/7254

دما ()°C

4593/92

0/001

6/4449

تعداد باکتری تلقیح شده ()OD600nm

2262/22

0/037

3/1737

)NH4Cl (g/L

1745/99

0/081

2/4494

)K2HPO4 (g/L

2261/15

0/037

3/1722

65
55
50
45
40
) NH4Cl (g/L) K2HPO4 (g/Lتعداد باکتری دما ()°C
تلقیح شده ()OD600nm

pH

نرخ ()Signal/Noise

60

35

شکل  2نمودار تاثیر سطوح مختلف فاکتورهای موثر بر تجزیه نفت توسط سویه .TA1

بــه عنــوان مثــال اگــر در مطالعــه حاضــر جهــت تعییــن

دمــا( ،ا( ،NH4Cl )4 g/Lا)0/25 g/L

اســتفاده میشــد ،بــا توجــه بــه انتخــاب پنــج فاکتــور هــر

نفــت خــام تجزیــه شــد .بــا توجــه بــه آنکــه میــزان تجزیه

شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی نفــت خــام از ایــن روش

کــدام در چهــار ســطح  )45( 1024آزمایــش میبایســت
انجــام مــی گردیــد ،امــا بــا اســتفاده از آرایــه ارتوگنــال

(طراحــی آزمایــش بــه روش تاگوچــی) تنهــا نیــاز
بــه انجــام  16آزمایــش بــرای تعییــن شــرایط بهینــه
تجزیــه زیســتی توســط ســویه  TA1بــود .اســتفاده از

روش تاگوچــی در زمینههــای مختلفــی تــا کنــون بــه

کار رفتــه اســت ،ماننــد تعییــن شــرایط بهینــه تولیــد
متابولیتهــای اولیــه و ثانویــه در فرآینــد تخمیــر [،]27
تجزیــه فاضالبهایــی بــا آلودگــی هــای فنلــی [ ]28و

همچنیــن تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی برخــی

از ترکیبــات  29[ PAHsو  .]30در مطالعــه حاضــر نیــز
از روش تاگوچــی جهــت تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه
زیســتی توســط ســویه  TA1اســتفاده شــد .پــس از انجــام

آنالیزهــای آمــاری شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی نفــت

خــام بــه صــورت زیــر تعییــن گردیــد= 35 ˚C ،pH= 9.

K2HPO4

و = 0/2

مایــه تلقیــح ( .)OD600nmتحــت ایــن شــرایط %63/68

زیســتی در تیمــار شــماره  7آزمایــش تاگوچــی نســبت بــه
شــرایط بهینــه پیشــنهاد شــده بیشــتر بــود ،ایــن شــرایط

بــه عنــوان شــرایط بهینــه در نظــر گرفتــه شــد .شــرایط
تیمــار  7بــه ایــن صــورت بــود = 35 ˚C ،pH = 9 :دمــا،

(ا ( ،NH4Cl )1 g/Lا  K2HPO4 )0/25 g/Lو  = 0/1مایــه

تلقیــح ( .)OD600nmتحــت ایــن شــرایط بیــش از %80

نفــت خــام تجزیــه گردیــد .نتایــج منحنــی رشــد و میــزان
تجزیــه زیســتی نفــت خــام در شــرایط بهینــه (شــرایط
تیمــار  )7در شــکلهای  3و  4آورده شــده اســت .دمــا بــا

تاثیــر بــر خــواص فیزیکــی ،ترکیــب شــیمیایی نفــت ،تاثیر

بــر میــزان متابولیســم و ترکیــب جمعیتــی باکتریهــا
بــر میــزان تجزیــه زیســتی توســط میکروارگانیســمها
تاثیرگــذار اســت [ .]31در مطالعــه حاضــر ســویه

TA1

بهتریــن عملکــرد در تجزیــه زیســتی را در دمــای 35 ˚C
نشــان داد.
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شکل  3منحنی رشد سویه  TA1در محیط پایه معدنی به همراه نفت خام در شرایط بهینه.
1/2
مقدار نفت خام باقیمانده
در محیطهای کشت ()%

0/8
0/4
96

72

48

زمان ()hr

24

0

0

شکل  4میزان تجزیه نفت خام توسط سویه  TA1در محیط پایه معدنی به همراه نفت خام در شرایط بهینه.

در دماهــای پاییــن ویســکوزیته نفــت افزایــش یافتــه،

نفــت خــام آالينــده بــه حجــم آب محيــط بســيار پاييــن

تجزیــه زیســتی کاســته میشــود .در دماهای بــاال (30 °C

تاثيــری بــر  pHمحيــط نــدارد .خاکهــا و رســوبات

حاللیــت آلــکان هــا در آب کاهــش و در نتیجــه از میــزان

اســت و توليــد ترکيبــات اســيدی ميکروارگانيســمها

تــا  )40 °Cبــر میــزان تجزیــه زیســتی بــه میــزان قابــل

نيــز بــه علــت داشــتن خاصيــت تعويــض يونــی ،بــه

دمــا بــه دالیــل افزایــش ســمیت هیدروکربنهــا از

شــديد  pHمیگردنــد .ســويه  TA1ايزولــه شــده در ايــن

توجــه ای افزایــش مییابــد .اگرچــه در بــاالی ایــن

میــزان تجزیهزیســتی کاســته میشــود [ .]32از دیگــر
عوامــل موثــر در تجزیــه زیســتی pH ،محیــط اســت ،در
محیطهــای دریایــی  pHاغلــب ثابــت و تــا حــدی قلیایــی

اســت pH .محیــط منجــر بــه تغییــر فراوانــی باکتریهــا،
فعالیتهــای آنزیمــی و همچنیــن میــزان حاللیــت مــواد

غذایــی میشــود [ .]33بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده

در تحقیــق حاضــر ســویه باکتریایــی  TA1در محیــط

پایــه نمکــی روزانــه حــدود  2-3واحــد  pHمحیــط را

کاهــش مــیداد .ایــن کاهــش  pHاحتمــاال بــه دلیــل
تولیــد متابولیتهــای حــد واســط یــا بیوســورفاکتانت

آنیونــی اســت .البتــه الزم بهذکــر اســت کــه تغييــرات
 pHمشــاهده شــده در محيــط آزمايشــگاهی میباشــد و

در محيطهــای دريايــی آلــوده بــه نفــت ،نســبت مقــدار

محيــط خاصيــت بافــری میدهنــد و مانــع از تغييــرات

پژوهــش قــادر اســت در دامنــه وســيعی از تغييــرات

pH

 ۷تــا  10نفــت خــام را تجزیــه کنــد ،در ایــن مطالعــه
 pH=9بــه عنــوان  pHبهینــه درنظــر گرفتــه شــد ،کــه

بیانگــر فعالیــت بیشــتر باکتــری در pHهــای قلیایــی
اســت ،نتایــج مشــابهی نیــز در مطالعــه تجزیهزیســتی

نفــت خــام توســط باکتــری  Halomonas sp.جداســازی
شــده از ســواحل قشــم گــزارش شــده اســت [ .]19نتایــج
گــزارش شــده توســط زکــی و همــکاران نیــز نشــان داده

اســت در pHهــای کمــی قلیایــی باکتریهــای تجزیــه

کننــده هیدروکربنهــا کارایــی باالتــری دارنــد [.]34
مــواد مغــذی نقــش کلیــدی در زیســتپاالیی مناطــق
آلــوده بــه ترکیبــات هیدروکربنــی ایفــا میکننــد .در
مناطــق دریایــی کمبــود مــواد مغــذی معمــوال بــه دلیــل
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کمبــود در غلظــت ترکیبــات نیتروژنــه و فســفاته روی

خــود را دارد .مطالعــات نشــان داده اســت کــه تجزیــه

ایــن اســت کــه بــه چــه میــزان از مــواد مغــذی اســتفاده

باکتریهــای جدیــد کارایــی باالتــری داشــته و از نظــر

مــی دهــد .نکتــه قابــل توجــه در انجــام زیســتپاالیی

کنیــم ،بــدون آنکــه مســبب ایجــاد آلودگیهــای ثانویــه
در محیــط زیســت شــویم [ .]5باکتریهــای مختلــف در

غلظتهــای مختلــف منبــع نیتــروژن و فســفات دارای
عملکــرد بهینــه خــود میباشــند و تعییــن کمتریــن

غلظتــی از مــواد مغــذی کــه در آن باکتــری دارای بهتریــن

کارایــی میباشــد حائــز اهمیــت اســت .در مطالعــه
حاضــر مقادیــر

g

0/1

NH4Cl

و

g

0/024

K2HPO4

زیســتی بــا ارگانیســمهای بومــی نســبت بــه تلقیــح

اقتصــادی نیــز بــه صرفهتــر اســت [ .]37بــه طــور کلــی

نقــش اضافــه کــردن باکتریهــا بــه محیــط وابســته بــه
شــرایط محیطــی و توانایــی ســویههای معرفــی شــده در
تجزیــه زیســتی میباشــد.

نتیجهگیری

در مطالعــه حاضــر یــک ســویه باکترایــی ( )TA1کــه

حداقــل مقــدار الزم جهــت تجزیــه زیســتی کارآمــد %1

بــر اســاس آنالیزهــای مولکولــی بیشتریــن شــباهت را

هزینــه و آســیبهای زیســت محیطــی کمتــر ،قــادر بــه

بــه طــور کلــی تمامــی فاکتورهــای آزمایــش شــده بــه

نفــت خــام تعییــن گردیــد .تحــت ایــن شــرایط بــا صــرف
زیســتپاالیی ترکیبــات نفتــی خواهیــم بــود .عــاوه

بــر شــرایط محیطــی ،تعــداد باکتــری تلقیــح شــده نیــز
نقــش مهمــی در تجزیــه زیســتی ایفــا میکننــد .نتایــج

بــه  Alcanivorax dieseloleiنشــان داد جداســازی شــد.
غیــر از غلظــت

NH4Cl

تاثیــر معنــیداری

()p<0.05

بــر میــزان تجزیــه زیســتی نفــت خــام توســط ســویه
TA1

نشــان دادنــد .از میــان فاکتورهــای انتخــاب

مطالعــه تعییــن شــرایط بهینــه تجزیــه زیســتی توســط

شــده براســاس میــزان انــدازه تاثیــر pH ،و دمــا تاثیــر

محیطهــای کشــت تاثیــر معنــیداری بــر رونــد تجزیــه

بودنــد .بهینهســازی تجزیهزیســتی نفــت خــام توســط

معمــول زیســتپاالیی اســت کــه منجــر بــه افزایــش

= دمــا( ،ا( ،NH4Cl )1 g/Lا K2HPO4 )0/25 g/Lو = 0/1

نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان میدهــد غلظــت مایــه

گرفتــه شــدند .تحــت ایــن شــرایط بیــش از  %80نفــت

کــه تلقیــح کــم و یــا زیــاد باکتــری اثــرات مثبتــی در

خالــص شــده در تجزیــه نفــت خــام و تعییــن شــرایط

دهــد .تلقیــح میکروارگانیســمها بــه محیــط جهــت

در زیســتپاالیی مناطــق آلــوده بــه ترکیبــات نفتــی در

ســویه  TA1نشــان داد ،تعــداد باکتــری تلقیــح شــده بــه

گذارتریــن فاکتورهــا در تجزیهزیســتی نفــت خــام

زیســتی داشــته اســت .تلقیــح زیســتی از روشهــای

ایــن ســویه بــه بــا موفقیــت تعییــن و 35 °C ،pH = 9

نــرخ تجزیــه زیســتی در محیــط میشــود [ 35و .]36

مایــه تلقیــح ( )OD600nmبــه عنــوان مقادیــر بهینــه در نظــر

تلقیــح نیــز دارای مقــدار بهین ـهای میباشــد بــه گون ـهای

خــام تجزیــه گردیــد .بــا توجــه بــه تــوان بــاالی ســویه

افزایــش میــزان تجزیــه زیســتی نفــت خــام نشــان نمــی

بهینــه تجزیــه زیســتی ،نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد

زیســتپاالیی مناطــق آلــوده پیچیدگیهــای خــاص

منطقــه اســتفاده شــود.
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