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تغییر در خواص بینسطحی سیال/سیال/سنگ
تحت تأثیر فعالیت دو باکتری
 Bacillus licheniformisو Pseudomonas putida
حین رشد در منابع کربن مختلف
منصوره فرید ،1شهریار عصفوری ،*1رضا آذین 2و سید علی جعفری
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 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 -2گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
تاريخ دريافت96/6/4 :

تاريخ پذيرش97/3/5 :

چكيده
مهمتریــن مکانیســم فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت میکروبــی نفــت ،تغییــر خــواص بیــن ســطحی ســیال /ســیال /ســنگ اســت کــه تحــت
تأثیــر ســلولهای باکتریایــی و متابولیتهــای تولیــدی آنهــا اســت .بــرای ایــن منظــور در ایــن تحقیــق از دو باکتــری B.licheniformis

و  P.putidaو ســه منبــع کربــن مختلــف اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد بــا توجــه بــه تأثیــر نــوع منبــع کربــن روی رشــد باکتــری و
همچنیــن نــوع و میــزان متابولیتهــای تولیــدی ،تغییــر در خــواص بیــن ســطحی ســیال /ســیال /ســنگ تحــت تأثیــر نــوع منبــع کربــن
اســتفاده شــده اســت .بــه دنبــال بررســی تأثیــر ســاختار ســلولی و اثــر محیــط کشــت بــر ســازوکارهای کاهــش کشــش بینســطحی،
پایــداری امولســیونها و تغییــر ترشــوندگی از روشهــای تنســیومتری قطــره آویــزان ،ســنجش تحرکپذیــری الکتروفروتیــک ،ســنجش
رئولــوژی انبســاط-تراکمی و آزمــون تعییــن زاویــه تمــاس اســتفاده شــد .نتایــج ،پتانســیل بیشــتر باکتــری  P.putidaرا در تولیــد مــاده فعــال
ســطحی نشــان داد .همچنیــن نتایــج بهدســت آمــده نشــان داد بــرای باکتــری  ،B.licheniformisمحیــط کشــت گلوکــزی محیطــی بهتــر
اســت .مــواد فعــال ســطحی تولیــدی و محیــط کشــت باکتــری  B.licheniformisدر محیــط بــا منبــع کربــن گلوکــز بــه ترتیــب کشــش
ســطحی و کشــش بینســطحی را  %29/07و  %43/87کاهــش داد .قــرار دادن ورقــه نــازک در محلــول محیــط کشــت گلوکــزی باکتــری
 ،B.licheniformisزاویــه تمــاس قطــره آب را از  109/081°بــه  44/898°کاهــش داد .بــرای باکتــری  P.putidaمحیــط روغنــی و گلوکــزی
بــه ترتیــب بــه عنــوان محیطــی مؤثــر بــرای تأثیــر بــر ســطح تمــاس سیال-ســیال و سیال-ســنگ اســت .مــواد فعــال ســطحی تولیــدی و
محیــط کشــت باکتــری  P.putidaدر محیــط بــا منبــع کربــن روغــن زیتــون بــه ترتیــب کشــش ســطحی و کشــش بیــن ســطحی را %36/4
و  %27/1کاهــش داد .زاویــه تمــاس قطــره آب از  109/081°بــه  54/050°در محیــط کشــت گلوکــزی باکتــری  P.putidaکاهــش یافــت.
كلمات كليدي ،B.licheniformis ،P.putida :کاهش کشش بینسطحی ،تغییر ترشوندگی ،رئولوژی بین سطحی ،آبگریزی
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تغییر در خواص بین سطحی ...
مقدمه

فنــاوری ازدیــاد برداشــت میکروبــی نفــت یــک روش

برداشــت ثالثیــه دوســتدار محیــط زیســت تلقــی
میشــود کــه شــامل اســتفاده از تجمعــات میکروبــی
و محصــوالت حاصــل از متابولیســمهای میکروبــی

بــرای افزایــش برداشــت از چاههــای نفــت اســت [.]1
مهمتریــن مکانیســم ایــن فرآینــد تغییــر خــواص ســطح
تمــاس نفت-آب-ســنگ اســت کــه میتوانــد روی دو

مــرز سیال-ســنگ و سیال-ســیال اثرگــذار باشــد .در
اصــاح ســطح تمــاس سیال-ســیال ،کاهــش کشــش

بینســطحی و اصــاح خــواص رئولوژیکــی ســطح تمــاس

ایــن دو فــاز مهمتریــن مکانیســمهای حاکــم هســتند
[ .]2انحاللپذیــری بســیار کــم هیدروکربنهــای نفتــی
در آب ظرفیــت باکتــری بــرای دسترســی و تجزیــه
ایــن گونــه سوبســتراها را محــدود میکنــد؛ بــه همیــن

دلیــل باکتــری اغلــب بــرای افزایــش دادن دسترســی
زیســتی و جــذب ایــن سوبســتراها مــاده فعــال ســطحی

زیســتی تولیــد میکنــد [ .]6-3عــاوه بــر کاهــش
کششســطحی ،باکتریهــا بــا چســبیدن خــود بــه
ســطح تمــاس و تشــکیل فیلــم و تغییــر دادن خــواص

رئولوژیکــی ســطح تمــاس قــادر بــه کاســتن از کشــش
بینســطحی هســتند [ 7و  .]8دو مکانیســم اصلــی بــرای
توضیــح تغییــر ترشــوندگی توســط مــواد فعــال ســطحی،
مکانیســم تشــکیل جفــت یونــی بیــن ســرهای بــاردار

مولکــول مــاده فعــال ســطحی و اجــزای نفــت خــام جــذب

شــده روی ســنگ و همچنیــن تشــکیل یــک تــک الیــه

از مولکولهــای مــاده فعــال ســطحی در اثــر برهمکنــش

بیــن انتهــای آبگریــز مولکــول مــاده فعــال ســطحی و

اجــزای نفــت خــام جــذب شــده اســت [ .]9اوســتاد و

همــکاران مشــاهده کردنــد کــه در مغزههــای گچــی

نفتتــر ،هــر دو مــاده فعــال ســطحی کاتیونــی و آنیونــی
ترشــوندگی ســنگ را بــه حالــت آبتــری بیشــتر تغییــر

میدهنــد؛ امــا مــواد فعــال ســطحی کاتیونــی مؤثرتــر از

مــواد فعــال ســطحی آنیونــی بودنــد .آنهــا تشــکیل جفــت
یونــی بیــن ســرهای بــا بــار مثبــت مــواد فعــال ســطحی
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کاتیونــی و مــواد جذبشــده بــا بــار منفــی (غالبــاً

گروههــای کربوکســیلیک از نفــت خــام روی ســطح گــچ)
را عامــل آبتــر ســاختن مغــزه دانســتند [ 10و  .]11گام

اولیــه در تشــکیل فیلــم زیســتی چســبیدن باکتــری بــه
ســطح تمــاس اســت .در فرآینــد چســبیدن ســلولها

بــه ایــن ســطح ســه گــروه از عوامــل شــامل مشــخصات
ســلولهای میکروبــی (بــار ســطحی ،آبگریــزی و ترکیــب

ســطح ســلول) ،خــواص ســطحی نفــت و عوامــل محیطــی

مثــل قــدرت یونــی pH ،و حضــور ترکیبــات خــاص مثــل
مــواد فعــال ســطحی مؤثرنــد .از میــان ایــن عوامــل،

شــاخصه آبگریــزی ســطح ســلول مهمتریــن عامــل اســت

[ 12 ،8 ،2و  .]13کریمــی و همــکارن بــرای بررســی تأثیــر
متابولیتهــای میکروبــی و اثــر چســبندگی باکتــری بــر
ترشــوندگی از دو ســطح شیشــهای بــا ترشــوندگیهای

اولیــه مختلــف اســتفاده کردنــد [ .]4آنهــا دریافتنــد
کــه ســطوح زماندهــی شــده در نفتخــام بــه دلیــل
جــذب مــواد آلــی ،مــواد مغــذی الزم بــرای باکتــری را

فراهــم میآورنــد و توانایــی ســلولها بــرای اتصــال بــه
ســطح را افزایــش میدهنــد .از طــرف دیگــر ،جــذب
مــواد آلــی زبــری ســطح ســنگ را افزایــش میدهــد

و در اثــر افزایــش زبــری ،ســطح تمــاس در دســترس

بــرای چســبیدن باکتــری بــه ســطح افزایــش مییابــد.

راهــس و همــکاران بــا اســتفاده از رئولــوژی بینســطحی

و تنســیومتری قطــره آویــزان رفتــار جــذب ســلولهای
باکتریایــی پنــج باکتــری را بــدون مداخلــه پروتئینهــا
و مــواد فعالســطحی زیســتی (بافــر باکتریایــی) انــدازه

گرفتنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه بزرگــی االستیســیته
فیلــم تشــکیل شــده کام ـ ً
ا متناســب بــا ترتیــب کاهــش
کشــش بیــن ســطحی اندازهگیــری شــده اســت [ .]8در
ایــن تحقیــق بــه بررســی و مقایســه دو باکتــری
( B.licheniformis (gram-positiveو (P.putida (gram-negative

بــا ســاختار ســلولی متفــاوت بــر تولیــد مــواد فعال ســطحی،
تأثیرگــذاری بــر مکانیســمهای کشــش بیــن ســطحی،
قابلیــت امولســیون کنندگــی ،تغییــر گرانــروی و ســیال

جابجاکننــده و تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن بــا هــدف

ازدیــاد برداشــت نفــت پرداختــه میشــود.
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بــرای ایــن منظــور اثــر نــوع و ترکیــب محیــط کشــت
در توانایــی تولیــد مــواد فعالســطحی زیســتی بررســی

اســیدکلریدریک یــک نرمــال اســتفاده شــد.
روش انجام آزمایش

میشــود .بــرای نیــل بــه ایــن منظــور کشــش ســطحی و

هــر ارلــن شــامل محیــط کشــت اصلــی (ســه محیــط

گردیــد .همچنیــن بــا اســتفاده از روش تحرکپذیــری

 ،34 g/Lدومــی بــا منبــع کربــن روغــن زیتــون بــا همیــن

بیــن ســطحی پتانســیل مــاده فعــال ســطحی تولیــد شــده

کربــن بــه نســبت مســاوی  17 g/Lگلوکــز و  17 g/Lروغن

تمــاس فــازی نیــز ســنجیده میشــود .عــاوه بــر ایــن،

 OD600در حــدود  1بــا نســبت حجمــی  %5تلقیــح و

تشــکیل فیلــم زیســتی ،جــذب مــواد از محلــول باکتریایی

انکوبــه میکنیــم .وضعیــت رشــد دو باکتــری در هــر ســه

کشــت متفــاوت از آزمــون تغییــر زاویــه تمــاس بــر روی

بــه فاصلــه زمانــی هــر  4 hrتــا  48 hrو پــس از آن هــر

خواهــد شــد.

شــد .ســوپرناتانت از ســانتریفیوژ سوسپانســیون باکتریایــی

مواد و روشها

بــرای اندازهگیــری آزمایــش آبگریــزی ســطح ســلول،

بیــن ســطحی در دو محیــط کشــت جداگانــه اندازهگیــری

کشــت اصلــی یکــی بــا منبــع کربــن گلوکــز بــا غلظــت

الکتروفروتیــک و ســنجش رئولــوژی انبســاط و تراکمــی

غلظــت و محیــط کشــت ســوم از ترکیــب ایــن دو منبــع

در کاهــش کشــش بیــن ســطحی و چســبیدن بــه ســطح

زیتــون) را اتــو کالو کــرده و بــا محیــط کشــت شــبانه بــا

بــرای بررســی تغییــر ترشــوندگی بــر اثــر تأثیــر همزمــان

در شــیکر انکوباتــور بــا دمــای  30°Cو دور 190 rpm

و اثــر مــاده فعــال ســطحی تولیــدی در محیطهــای

محیــط کشــت بــا اندازهگیــری چگالــی نــوری تــا 72 hr

ورقههــای نــازک کربناتــه نفــت دوســت شــده اســتفاده

 ،12 hrدر طــول مــوج  nmا 600مــورد ارزیابــی قــرار داده

بــه مــدت  10 minبــا ســرعت  5500 rpmبهدســت آمــد.

باکتری ،نفت خام ،ورقه نازک و محیط کشت
دو باکتــری ( B.licheniformisآمپــول لیوفیلیزه) و P.putida

(کشــت فعــال) از مرکــز ملــی ذخائــر ژنتیکــی و زیســتی

 5 ccاز هــر کــدام از محلولهــای باکتریایــی رشــد یافتــه

در هــر ســه محیــط کشــت را رأس ســه زمــان  27 ،24و
 30 hrانکوباســیون بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ کــردن بــه

ایــران خریــداری شــد .نفــت خــام اســتفاده شــده نیــز
نفــت خــام نســبت ٌا ســبک متعلــق بــه شــرکت ملــی مناطق

جداســازی میشــود .باکتــری جــدا شــده بــا محلــول

مــورد اســتفاده مربــوط بــه یکــی از مخــازن کربناتــه

1/37 M NaCl ،100 mM Na2HPO4

نفتخیــز جنــوب بــا  API =33/9اســت .ورقههــاي نــازك

مــدت  10 minو بــا ســرعت  5500 rpmاز ســوپرناتانت

بافــر فســفات نمکــی  10Xبــا

،18

mM KH2PO4) pH=7

جنــوب ایــران اســت .از ورقههــاي نــازك ،باضخامــت

و  )27 KCl mMرا دوبــار شستشــو داده و ســپس بــه آن

شــده اســت .محیــط کشــتهای اســتفاده شــده شــامل

میشــود .محلولهــای سوسپانســیون باکتریایــی را بــا

اســت .از محیــط کشــتهای آگار و بــراث  LBخریــداری

 2 minتــکان داده میشــود .ســپس بــه آنهــا 15 min

 5 mmو قطــر  3/7 cmبــراي انجــام آزمایشهــا ،اســتفاده

دو دســته محیــط پیشکشــت و محیــط کشــت اصلــی

 5 ccبافــر اضافــه کــرده و چگالــی نــوری آن اندازهگیــری
نســبت  6بــا نرمال-هگــزادکان ترکیــب کــرده و بــه مــدت

شــده از شــرکت مــرک بــه عنــوان محیــط پیــش کشــت و

اســتراحت داده شــده و پــس از آن  2 ccاز فــاز آبــی

و همــکاران بــه عنــوان محیــط کشــت اصلــی اســتفاده

میشــود [ .]15بــرای محاســبه آبگریــزی ســطح ســلول

محیــط کشــت نمــک معدنــی بهینــه شــده توســط جوشــی
شــد [ .]14بــرای مشــاهده اثــر منبــع کربــن آبگریــز

نیــز از روغــن زیتــون بــا دانســیته =0/9123 g/cm3

25° C

ρ

 ،گرانــروی  60/8205 mPa.sو بــرای تنظیــم  pHمحیــط

نیــز از محلــول ســدیم هیدروکســید یــک مــوالر و

پایینــی بــرای اندازهگیــری چگالــی نــوری برداشــت
از اختــاف بیــن چگالــی نــوری قبــل و پــس از اختــاط

بــا هیدروکربــن اســتفاده میشــود:

تغییر در خواص بین سطحی ...
()1
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BATH
=
) (%) 100*(1 − OD 600 ,t
600 ,0

OD

کربــن بــر رشــد هــر دو باکتــری از ســه منبــع کربــن
گلوکــز ،روغــن زیتــون ،و ترکیــب گلوکز-روغــن زیتــون

 OD600,0چــگال نــوری قبــل از اختــاطt ،ا OD600,چگالــی

اســتفاده شــد .شــکل  1رشــد دو باکتــری را در هــر ســه

را نشــان میدهنــد.

بیانگــر رشــد بهتــر باکتــری  B.licheniformisنســبت بــه

نــوری پــس از اختــاط و ( BATH)%میــزان آبگریــزی را
همچنیــن ،آزمایشهــای زاویــه تمــاس روی نمونههــای
ورقــه نــازک کربناتــه انجــام شــدند .تمامــی ســطوح قبــل
از آزمایــش در دســتگاه دیــن اســتارک بــا تولوئــن شســته

شــدند .بــرای نفتدوســت کــردن ،صفحــات تمیــز کربناتــه

بــه مــدت  7 dayدر دمــای  80°Cدر نفــت قــرار داده شــدند.
ســپس ســطوح را بــا نرمــال هپتــان شســته و زمــان داده

شــد تــا خشــک شــوند .بــه عنــوان نمونههــای شــاهد ،زاویــه
تمــاس قطــرات آب روی ســطوح نفتدوســت شــده پیــش از
قــراردادن در محلولهــای باکتریایــی اندازهگیــری میشــوند.
بــرای نمونــه هــای اصلــی ،صفحــات بــه مــدت  48 hrدر

محلولهــای باکتریایــی قــرار داده شــدند .ســپس بــه منظــور

جــدا کــردن باکتریهــای غیرمتصــل ســطوح دو بــار بــا آب

مقطــر شستشــو داده و ســپس در هــوای آزاد قــرار میگیرنــد
تــا خشــک شــوند .در خاتمــه بــا قــرار دادن قطــره آب روی

ســطوح ،زوایــای تمــاس اندازهگیــری میشــود.
تجهیزات

اندازهگیریهــای چگالــی نــوری بهوســیله اســپکتروفتومتر
فرابنفش-مرئــی شــرکت پِرکیــن اِلمــر 1مــدل Lambda25
انجــام شــدند .بــرای اندازهگیــری کشــش ســطحی
نمونههــای ســوپرناتانت از تنســیومتر مدل  TD1Cســاخت
شــرکت الودا 2اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای اندازهگیــری

پتانســیل زتــا ،کشــش ســطحی و رئولــوژی انبســاط و
تراکمــی حجمــی بیــن ســطحی بــه ترتیــب از زتــا ســایزر
( ،Nano ZS (Malvernتنســیومتر آنالیــز پروفایــل قطــره
( PAT-1M (Sinterfaceو دســتگاه

(PAT-1M (Sinterface

اســتفاده شــد.
نتایج و بحث

محیــط کشــت نشــان میدهــد .نتایــج نشــان داده شــده
باکتــری  P.putidaدر هــر ســه محیــط کشــت اســت .از

بررســی نتایــج ارائــه شــده در شــکل  1مشــاهده میشــود

کــه رشــد باکتــری  B.licheniformisدر دو محیــط کشــت
گلوکــز و گلوکز-روغــن تقریبـاً معــادل و بیشــتر از محیــط
کشــت صرفــاً روغنــی اســت ،در صورتــی کــه رشــد

باکتــری  P.putidaدر محیــط کشــت گلوکز-روغــن بیشــتر
از دو محیــط کشــت دیگــر اســت .بنابرایــن میتــوان
نتیجــه گرفــت غلظــت بــاالی گلوکــز بــر رشــد هــر دو

باکتــری  B.licheniformisو  P.putidaبیتأثیــر اســت یــا
بــر آن اثــر منفــی دارد .غلظــت بــاالی گلوکــز در ایــن
محیــط میتوانــد بــه عنــوان بازدارنــده رشــد باکتــری

عمــل کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه از منظــر اقتصــادی

نیــز اســتفاده از غلظــت بــاالی گلوکــز مطلــوب نیســت.

در مــورد محیــط کشــت روغنــی بــه دلیــل آبگریــز
بــودن ایــن منبــع و همچنیــن داشــتن پیوندهــای قــوی
هیدروژنــی بیشــتر در مقایســه بــا کربوهیدراتهــا،
جذبشــان بــرای باکتــری دشــوار اســت .بنابرایــن هــر دو
باکتــری رشــد کمتــری در محیــط کشــت حــاوی منبــع

کربــن روغــن زیتــون دارنــد.
فعالیت سطحی

کشــش ســطحی ســوپرناتانت کشــت و کشــش بینسطحی

دینامیــک بیــن محیــط کشــت و نرمــال هگــزادکان بــرای

دو باکتــری در هــر ســه محیــط کشــت اندازهگیــری شــد.
شــکل  2نتایــج اندازهگیــری کششســطحی را نشــان

میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود حداکثــر

کاهــش کشــش ســطحی در فاصلــه زمانــی 20-30 h

انکوباســیون اتفــاق میافتــد .ایــن زمــان منطبــق بــا آغــاز
فــاز پایــای رشــد اســت.

وضعیت رشد دو باکتری در منابع کربن آبدوست و آبگریز

بــرای بررســی اثــر آبدوســت و آبگریــز بــودن منبــع

1. Perkin Elmer
2. Lauda
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شکل  1منحنی رشد باکتری ( B.licheniformisبا نمادهای توپر) و ( P.putidaبا نمادهای توخالی) در سه محیط کشت حاوی منبع کربن
گلوکز (○) ،گلوکز-روغن ( )Δو روغن (♦).
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شکل  2کاهش کشش سطحی ناشی از رشد باکتری ( B.licheniformisبا نمادهای توپر) و ( P.putidaبا نمادهای توخالی) در هر سه
محیط حاوی منبع کربن گلوکز (○) ،گلوکز به همراه روغن ( )Δو روغن (♦).

در مــورد محیــط کشــتهای روغنــی حداقــل کاهــش

کشــش ســطحی توســط باکتــری  B.licheniformisدر

میتوانــد بــه دلیــل ماهیــت آبگریــزی ایــن سوبســترا و

روغنــی حاصــل شــد .مقایســه پتانســیل دو باکتــری بــرای

کشــش ســطحی پــس از ایــن زمــان مشــاهده شــد کــه
تحریــک ســویه باکتریایــی بــه تولیــد مــاده فعــال ســطحی

زیســتی باشــد .مطابــق بــا درصدهــای کاهــش کشــش
ســطحی ارائــه شــده در جــدول  ،1حداکثــر درصــد کاهش

محیــط گلوکــزی و توســط باکتــری  P.putidaدر محیــط

تولیــد مــاده فعــال ســطحی نشــان میدهــد کــه باکتــری
 P.putidaدر هــر ســه محیــط کشــت ،کاهــش کشــش
ســطحی بیشــتری را نســبت بــه باکتــری B.licheniformis

ایجــاد میکنــد.

جدول  1مقادیر درصدهای کاهش در کشش سطحی محلولهای سوپرناتانت دو باکتری  B.licheniformisو  P.putidaنسبت به محیط فاقد
باکتری
باکتری

منبع کربن محیط کشت
گلوکز

روغن زیتون

گلوکز به همراه روغن زیتون

P.putida

30/19

36/4

28/26

B.licheniformis

29/07

27/87

23/96

تغییر در خواص بین سطحی ...
کشــش بیــن ســطحی دینامیــک محیط کشـتهای 48 hr
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روی ایــن ســطح نیــز مشــاهده کــرد .جــذب و دفــع

انکوبــه شــد ه دو باکتــری بــه عنــوان فــاز آبــی و نرمــال

ســریع ایــن مــواد از روی ســطح تمــاس فــازی منجــر بــه

قطــره آویــزان اندازهگیــری گردیــد .انــدازه قطــره بــرای

گلوکــزی در همــه فرکانسهــا شــده اســت .در مــورد

هگــزادکان بــه عنــوان فــاز آلــی بــه وســیله تنســیومتری
انــدازه گرفتــن کشــش بینســطحی بــه مــدت  900 sتــا

رســیدن کشــش بینســطحی بــه مقــدار تعادلــی ثابــت

نگهداشــته شــد .حداقــل مقادیــر کشــش بینســطحی
تعادلــی بــرای باکتــری  B.licheniformisدر محیط کشــت

گلوکــزی حاصــل میشــود .در مــورد محیــط کش ـتهای
باکتــری  P.putidaمقادیــر کشــش بینســطحی تعادلــی
ارائــه شــده تقریبـاً معــادل هســتند؛ البتــه مقادیــر کشــش
بیــن ســطحی نتیجــه شــده بــرای محیــط کشــت روغنــی

دامنــه تغییــرات کشــش بینســطحی کمتــر در محیــط
باکتــری  P.putidaدامنــه تغییــرات در هــر ســه محیــط
کشــت تقریب ـاً بــا هــم برابــر هســتند .ایــن نتایــج تأییــد

کننــده برابــری مقادیــر کشــش بیــن ســطحی تعادلــی در

هــر ســه محیــط اســت .جــدول  2دامنــه تغییــرات کشــش
بینســطحی دو باکتــری در هــر ســه محیــط کشــت را
طــی فرکانســهای مختلــف نشــان میدهــد.

آبگریــزی ســطح ســلول و تحرکپذیــری الکتروفروتیــک
با کتر ی

اندکــی از دو محیــط دیگــر کمتــر اســت .نتایــج ارائــه

گام اولیــه در تشــکیل فیلــم زیســتی چســبیدن باکتــری

کشــش بیــن ســطحی بــه ایــن تغییــر مســاحت در شــکل

باکتــری روی ســطح تمــاس آبی-آلــی ،آبگریــزی و بــار

بیــن ســطحی در هــر ســیکل تراکــم و انبســاط در مــورد

 20-30 hrانکوباســیون کــه همزمــان بــا حداکثــر کاهــش

محیــط کشــت روغنــی و محیــط کشــت گلوکز-روغــن

هــر ســه محیــط کشــت اندازهگیــری و در شــکل  5نشــان

مولکولــی پاییــن در محیــط گلوکــزی را میتــوان از روی

هگــزادکان بــه عنــوان فــاز آلــی اســتفاده شــد .مطابــق بــا

مطابــق بــا خاصیــت متحــرک بــودن الیــه تشــکیل شــده

تحــت تأثیــر محیــط کشــت و همچنیــن میــزان و فــاز

شــده نوســان سینوســی مســاحت ســطح تمــاس و پاســخ

بــه ســطح تمــاس اســت .بــرای تعییــن تمایــل جــذب دو

 3و  4نشــان میدهــد کــه دامنــه تغییــرات کشــش

ســطحی دو باکتــری اندازهگیــری شــد .در بــازه زمانــی

محیــط کشــت گلوکــزی  B.licheniformisدر مقایســه بــا

کشــش ســطحی اســت؛ آبگریــزی هــر دو باکتــری در

کمتــر اســت .تولیــد مــاده فعــال ســطحی بیشــتر بــا وزن

داده شــده اســت .در ایــن آزمایــش از فــاز آبگریــز نرمــال

جــذب و دفــع ســریع آن از روی ســطح تمــاس فــازی

نتایــج بهدســت آمــده رفتــار آبگریــزی هــر دو باکتــری

توســط مــواد فعــال ســطحی بــا وزن مولکولــی پاییــن

رشــد باکتــری اســت.
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شکل  4کشش بینسطحی محیط کشتهای باکتری  P.putidaبا منبع کربن گلوکز ( ) ،گلوکز به همراه روغن ( )...و روغن ( )- -در
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جدول  2مقادیر دامنه کشش بین سطحی ( )mN/mبرای باکتری  B.licheniformisو  P.putidaطی رشد در هر سه منبع کربن
باکتری
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شکل  5مقادیر آبگریزی بر حسب زمان انکوباسیون برای باکتری ( B.licheniformisبا نمادهای توپر) و ( P.putidaبا نمادهای توخالی) طی
رشد روی سه منبع کربن گلوکز (○) ،گلوکز به همراه روغن ( )Δو روغن (♦).
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مقایســه مقادیــر آبگریــزی هــر دو باکتــری ،تشــابه

محیــط کشــت روغنــی در ســطح تمــاس آبی-آلــی از دو

گلوکــز و گلوکز-روغــن را نشــان میدهــد .همانگونــه

مقادیــر '' Eبــر حســب فرکانــس بــرای محیــط کشـتهای

محیــط کشــت دیگــر ویسکواالســتیکتر اســت .مشــاهده

آبگریــزی طــی رشــد در محیــط کشــتهای حــاوی

ایــن باکتــری نشــان میدهــد بــا افزایــش فرکانــس،

کــه مشــاهده میشــود بیشــترین مقادیــر آبگریــزی برای

باکتــری رشــد یافتــه در محیــط کشــت روغــن بهدســت

''E

افزایــش مییابــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد مــدول

اتــاف در اثــر مقاومــت مولکولهــای ســطحی بــه تغییــر

آمــد .در ایــن محیــط ،باکتری  P.putidaنســبت بــه باکتری

شــکل اســت .در واقــع بــا افزایــش فرکانــس ،برخــورد و

 B.licheniformisآبگریــزی بیشــتری از خــود نشــان داد.

اصطــکاک مولکولهــای بیــن ســطحی افزایــش مییابــد

نتیجــه بهدســت آمــده از اندازهگیــری پتانســیل زتــا دو

و در نتیجــه منجــر بــه اتــاف بیشــتر انــرژی صــرف شــده

باکتــری رشــد یافتــه در محیــط کشــت روغــن زیتــون،

بــرای تغییــر شــکل ســطح تمــاس خواهــد شــد.

بــار منفــی بیشــتر باکتــری )-19/7 mV) B.licheniformis

را در مقایســه بــا باکتــری  )-6/17 mV) P.putidaنشــان

مطابــق شــکل  ،7نتایــج نشــان میدهــد کــه بــرای

تأییــد کننــده آبگریزتــر بــودن  P.putidaرشــد یافتــه در

در محیــط گلوکــزی کمــی از دو محیــط دیگــر بیشــتر

داد .ایــن نتایــج بــا نتایــج آبگریــزی تطابــق کامــل دارد و

باکتــری  P.putidaویسکواالستیســیته فیلــم تشــکیل شــده

محیــط کشــت روغنــی اســت.

اســت .مقایســه فیلمهــای تشــکیل شــده توســط باکتــری

اندازهگیری رئولوژی بین سطحی

P.putida

و  ،B.licheniformisویسکواالســتیکتر بــودن

مدولهــای انبســاط-تراکمی بیــن ســطحی کــه مقیاســی

فیلمهــای باکتــری  P.putidaرا نشــان میدهــد .ایــن

از تبدیــل فوریــه دادههــای نوســان سینوســی تعییــن

P.putida

و متابولیتهــای تولیــدی آنهــا بــر فیلــم تشــکیل شــده در

 P.putidaباشــد .در محیــط کش ـتهای باکتــری
مــدول اتــاف تقریبـاً مقــدار ثابتــی بــا افزایــش فرکانــس

ســطح تمــاس و پایــداری امولســیونهای شــکل گرفتــه

نشــان میدهــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد مــدول

اندازهگیــری شــدند .همانگونــه کــه در شــکل  6نشــان داده

اتــاف حاصــل ترکیبــی از اثــرات اصطــکاک ناشــی از

ویســکوزیته و تبــادل نفــوذی بــا فــاز تــوده اســت.

از مقاومــت ســطح تمــاس بــه تغییــرات را نشــان میدهنــد

موضــوع میتوانــد تأییــدی بــر آبگریــزی بیشــتر باکتــری

شــدند .ایــن مدولهــا بــه منظــور بررســی اثــر باکتریهــا

شــده فیلــم تشــکیلی توســط باکتــری  B.licheniformisدر
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شکل  6مدول بین سطحی ذخیره ( E′با نمادهای توپر) و اتالف ( E″با نمادهای توخالی) محیط کشتهای باکتری  B.licheniformisطی
رشد در سه منبع کربن گلوکز (○) ،گلوکز به همراه روغن ( )Δو روغن (♦).
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شکل  7مدول بین سطحی ذخیره ( E′با نمادهای توپر) و اتالف ( E″با نمادهای توخالی) محیط کشتهای باکتری  P.putidaطی رشد در
سه منبع کربن گلوکز (○) ،گلوکز به همراه روغن ( )Δو روغن (♦).

کشــت روغــن پــس از طــی زمــان اســتراحت بــه منظــور

اندازهگیری زاویه تماس

نتایــج اندازهگیــری زاویــه تمــاس قطــره آب در
سیســتم س ـهفازی آب/گاز/ســنگ قبــل از همجــواری بــا
محلولهــای باکتریایــی و پــس از همجــواری بــا آنهــا در

شــکل  8نشــان داده شــده اســت .مقایســه نتایــج نشــان

میدهــد تغییــر ترشــوندگی بــه ســمت آب تــری بیشــتر
در محیــط باکتــری رشــد یافتــه در محیــط گلوکــز اتفــاق

افتــاده اســت .یــک دلیــل ایــن موضــوع میتوانــد مربــوط

بــه رشــد بیشــتر باکتــری در محیــط گلوکــز در مقایســه با
منبــع کربــن روغــن و امــکان تشــکیل و اتصــال باکتــری

همجــواری بــا ســطح ورقــه نــازک ،ممکــن اســت روی
ســطح ســنگ جــذب و بــه آن بچســبد و بــر ایــن اســاس

پتانســیل آبدوســت شــدن ســطح نیــز را کاهــش دهــد.

همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه باکتــری B.licheniformis

نســبت بــه باکتــری  P.putidaطــی رشــد در محیــط

روغنــی پتانســیل بیشــتری بــرای تغییــر ترشــوندگی
ســطح بــه ســمت آبدوســتی دارد .در محیــط گلوکــزی

نیــز قابلیــت باکتــری  B.licheniformisبیشــتر اســت

هرچنــد کــه ایــن تفــاوت زیــاد قابــل مالحظــه نیســت.

بیشــتری روی ســطح ســنگ باشــد .از طــرف دیگــر محیط
روغن

گلوکز+روغن

گلوکز
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شکل  8زاویه تماس اندازهگیری شده قطره آب روی سطح ورق نازک پس از همجواری در محلولهای محیط کشت دو باکتری P.putida
و  B.licheniformisبا سه منبع کربن گلوکز ،گلوکز-روغن و روغن .زاویه تماس قطره آب پیش از قرار دادن در محلولهای محیط کشت
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و درصــد اشــباع ســطح از مــواد فعــال ســطحی بیــش از

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــه تأثیــر محیــط کشــت بــر مهمتریــن
مکانیســمهای شــناخته شــده در فرآیندهــای ازدیــاد

برداشــت میکروبــی نفــت یعنــی کاهــش کشــش
بینســطحی و تغییــر ترشــوندگی پرداختــه شــد .در

کاهــش کشــش بینســطحی عــاوه بــر مــواد فعــال
ســطحی ،آبگریــزی و رشــد باکتری نیــز نقش مؤثــری دارد.
مقایســه بیــن درصدهــای کاهــش کشــش ســطحی ناشــی

از ســوپرناتانت دو باکتــری

B.licheniformis

و

P.putida

پتانســیل بیشــتر باکتــری  P.putidaرا در تولیــد مــواد فعال

ســطحی نشــان داد .مقادیــر کمتــر کشــش بینســطحی در
محیطهــای کشــت باکتــری  B.licheniformisنســبت بــه

 P.putidaرا حتــی بــا وجــود آبگریــزی کمتــر ،میتــوان

بــه رشــد بهتــر باکتــری  B.licheniformisطــی زمــان
انکوباســیون  48 hrمربــوط دانســت .نتایج بررســی رئولوژی

در تشــکیل فیلــم پایــدار در ســطح مشــترک فــاز آبی-آلی،

نقــش مثبــت ســلول باکتــری و همچنیــن نقــش بازدارنــده
مــواد فعــال ســطحی را در افزایــش نقــاط شــبکهای نشــان

داد .نتایــج اندازهگیــری ویسکواالستیســیته فیلمهــای
تشــکیل شــده توســط باکتــری  B.licheniformisنشــان داد

بــا وجــود رشــد بیشــتر باکتــری و همچنیــن تولیــد مــواد
فعــال ســطحی بیشــتر در محیــط گلوکــزی نســبت بــه

محیــط روغنــی ،ویسکواالستیســیته در محیــط گلوکــزی
کمتــر اســت .ایــن موضــوع را میتــوان از یــک طــرف

بــه آبگریــزی بیشــتر باکتــری در محیــط کشــت روغنــی
و بنابرایــن تمایــل بیشــترش بــه تشــکیل فیلــم در ســطح
تمــاس آبگریــز آبی-آلــی مربــوط دانســت و از طرفــی نقش

بازدارنــده مــواد فعــال ســطحی بــا وزن مولکولــی پاییــن

ســلولهای باکتریایــی میشــود .از ســوی دیگــر بــر

مبنــای اندازهگیریهــای انجــام شــده روی باکتــری
 ،P.putidaنشــان داده شــد در رئولــوژی انبســاط و تراکمــی

نــه تنهــا الیــه محــرک کشــش بینســطحی مهــم اســت
بلکــه کل الیــه جــذب شــده حائــز اهمیــت اســت .ایــن

اندازهگیریهــا نشــان دادنــد بــا وجــود آبگریــزی بیشــتر
باکتــری  P.putidaدر محیــط روغنــی و بنابرایــن تمایــل

بیشــتر بــه تشــکیل فیلــم در ســطح تمــاس آبی-آلــی
در ایــن محیــط کشــت امــا ،تولیــد بیشــتر مــواد فعــال

ســطحی در محیــط روغنــی و نقــش بازدارندگــی آنهــا

و همچنیــن رشــد بهتــر باکتــری در محیــط گلوکــزی
موجــب میشــود ویسکواالستیســیته فیلــم تشــکیلی در

محیــط گلوکــزی کمــی از دو محیــط دیگــر بیشــتر شــود.
نتایــج آزمایشهــا نشــان داد باکتــری  B.licheniformisبــا

آبگریــزی کمتــر ،فیلمــی آبدوســت تشــکیل میدهــد

کــه قابلیــت تجمــع در ســطح تمــاس ســنگ کربناتــه-آب
را دارد و از طــرف دیگــر باکتــری  P.putidaنیــز فیلمــی

آبگریــز تشــکیل میدهــد کــه پتانســیل تجمــع در ســطح
تمــاس آب-روغــن را دارد.
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