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جداسازی باکتری بومی گرمادوست
Bacillus thermoamylovorans

گوگردزدا و بهینهسازی محیط کشت
نرگس اعتمادی ،1عباس اخوانسپهی  ،*1قاسمعلی محبعلی 2و فاطمه یزدیان

3

 -1گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه پژوهشي ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي ،پژوهشکده محیط زیست ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -3گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/11/16 :

تاريخ پذيرش1398/3/28 :

چكيده
فراینــد گوگردزدایــی زیســتی بــرای حــذف گوگــرد از ســوخت هــای فســیلی بــا اســتفاده از میکروارگانیس ـمها میباشــد .هــدف ایــن
پــروژه جداســازی میکروارگانیســم گرمادوســت دارای فعالیــت گوگردزدایــی زیســتی از دی بنزوتیوفــن بــه عنــوان تنهــا منبــع گوگــرد و
بررســی شــرایط بهینــه محیــط کشــت رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی میباشــد .بــه منظــور بررســی رشــد ســلولی و فعالیــت گوگردزدایــی
زیســتی میکروارگانیســم از محیــط کشــت پایــه معدنــی حــاوی دی بنزوتیوفــن اســتفاده گردیــد .بــرای بهینهســازی محیــط کشــت،
منابــع مختلــف کربــن و نیتــروژن و همچنیــن غلظتهــای مختلــف منبــع گوگــردی اســتفاده شــدند .یافتههــای پژوهــش نشــان
میدهنــد کــه بیشــترین میــزان رشــد ســلولی پــس از  96 hگرماگــذاری بهدســت میآیــد .نتایــج گیبــس نشــان میدهــد کــه
میکروارگانیســم ،گوگــرد موجــود در دی بنزوتیوفــن را از طریــق مســیر  4sحــذف میکنــد -2 ،هیدروکســی بیفنیــل بــه عنــوان
محصــول انتهایــی فراینــد گوگردزدایــی زیســتی در  72 hبیشــترین مقــدار( )26/1 mg/Lبــود .نتایــج پژوهــش نشــان داده اســت کــه
ســویه ترموفیــل جــدا شــده دارای توانایــی حــذف گوگــرد از دی بنزوتیوفــن مــی باشــد و امــکان ارتقــای ایــن فراینــد بــا بهینــه ســازی
محیــط کشــت وجــود دارد.
كلمات كليدي :گوگردزدایی زیستی ،باکتری گرمادوست ،دیبنزوتیوفن ،رشد سلولی ،بهینهسازی.

مقدمه

میشــوند ،محدودیتهایــی را در زمینــه مصــرف ایــن

نفــت خــام یکــی از منابــع مهــم تولیــد انــرژی اســت.

مــواد ایجــاد کردهانــد [ .]1همــه ســوختهای فســیلی

و احتــراق ســوختهای حاصــل از نفــت خــام ایجــاد

احتــراق آن هــا اکســیدهای گوگــردی بــه فضــا انتشــار

حضــور آالیندههــای مختلــف کــه در مراحــل پاالیــش
*مسؤول مكاتبات
A_akhavan@iau-tnb.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2019.3557.2659( :

حــاوی ترکیبــات آلــی گوگــرددار میباشــند کــه در اثــر
مییابنــد [ ]2کــه اثــرات زیانبــاری را بــر ســامت و
محیــط زیســت دارد .دی اکســید گوگــردی ( )SO2در
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اتمســفر نزدیــک ســطح زمیــن فــراوان اســت و میتوانــد

[ .]3همچنیــن اغلــب میکروارگانیســمهای گوگــردزدا

ایجــاد بیماریهــای تنفســی شــوند [.]3

فرآینــد گوگردزایــی زیســتی فراهــم مینماینــد [ .]2در

عامــل تشــکیل ذرات آئروســل ســولفات باشــد و باعــث

حضــور گوگــرد در ســوختهای فســیلی منجــر بــه
آلودگــی محیــط زیســت و ایجــاد بارانهــای اســیدی،

خوردگــی در ادوات و تجهیــزات پاالیــش ،خرابــی
زودرس موتورهــای مولــد انــرژی و غیــر فعــال ســاختن
کاتالیســتهای فلــزی و کاهــش ارزش حرارتــی
میشــود .همچنیــن بارانهــای اســیدی موجــب حــل

شــدن مــواد ســاختمانی ،ســمی شــدن دریاچههــا و از

بیــن رفتــن جنگلهــا میشــود [ .]4درصــد بیشــتری از
ترکیبــات گوگــردی نفــت خــام بــه شــکل ترکیبــات آلــی

هســتند (تیولهــا ،تیواترهــا و ترکیبــات تیوفنــی حلقــوی

هتروســیکلیک ماننــد تیوفــن ،بنزوتیوفــن ،دی بنزوتیوفــن
و مشــتقات آلکیلــه آنهــا) [.]5

روشهــای مختلفــی بــرای حــذف گوگــرد از نفــت خــام

وجــود دارد کــه متداولتریــن روش گوگردزدایــی بــا

هیــدروژن ( )HDSاســت .ایــن روش در صنعــت بــهکار
مــیرود و فرآینــدی کاتالیســتی میباشــد کــه طــی آن
ترکیبــات آلــی گوگــرددار بــه ســولفیدهیدروژن تحــت

شــرایط عملیاتــی (دمــا و فشــار) بــاال تبدیــل میشــوند

[ .]6فرآینــد گوگردزدایــی بــا هیــدروژن بــه دلیــل
فشــار و دمــای بــاال از هزینههــای زیــادی برخــوردار

اســت .همچنیــن بــه علــت مقاومــت بــاالی ترکیبــات

تیوفنــی و هتروســیکلیک آروماتیــک گوگــرددار بــه
روش گوگردزدایــی بــا هیــدروژن ،تولیــد مــواد ســمی

جانبــی و کاهــش ارزش حرارتــی ســوخت ،فناوریهــای

نویــن گوگردزدایــی بــه عنــوان فرآیندهــای مکمــل و یــا
جایگزیــن آن ابــداع شــدهاند .گوگردزدایــی زیســتی یکــی
از ایــن روشهاســت [ .]7در پژوهشهــای انجــام شــده

بــرای توســعه گوگردزدایــی زیســتی از بنزوتیوفــن بــه
عنــوان ترکیــب مــدل اســتفاده میشــود [ 7و .]5

انــواع متعــددی از میکــرو ارگانیس ـمها بــرای متابولیســم

ترکیبــات گوگــردی از جملــه :میکــرو ارگانیسـمهای گــرم
مثبــت ،گــرم منفــی و مخمرهــا پیشــنهاد شــده اســت

مزوفیــل میباشــند کــه شــرایط دمایــی مالیــم را بــرای
ســال  ،1990کیلبــان میکروارگانیســم

Rhodococcus

 erythropolis IGTS8را بــه عنــوان اولیــن میکروارگانیســم

گوگــردزدا (کــه مســیر  4Sرا طــی میکنــد) معرفــی نمــود
کــه توانایــی حــذف گوگــرد و تولیــد محصــول عــاری از
گوگــرد بــه عنــوان محصــول نهایــی و بــدون آســیب بــه
ســاختمان دیبنزوتیوفــن را دارد [ .]2در ایــران نیــز

ســویههایی از جملــه  ]3[ Gordonia RIPIتوســط گــروه

بیوتکنولــوژی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ایــران جداســازی
و شناســایی شــده اســت کــه قــادر بــه حــذف اختصاصــی

گوگــرد از دی بنزوتیوفــن میباشــد.

در مواقعــی کــه گوگردزدایــی زیســتی بــرای خروجــی

واحدهــای  HDSجهــت حــذف بیشــتر گوگــرد طراحــی
میشــود ،انجــام فراینــد گوگردزدایــی زیســتی مســتلزم
ســرد نمــودن خروجــی و صــرف هزینــه ســنگین
میباشــد .بنابرایــن بــه منظــور رفــع ایــن مانــع اســتفاده از

میکروارگانیسـمهایی کــه قــادر بــه فعالیــت در دمــای بــاال
هســتند ،ارجحیــت دارد [ .]6آنزیمهایــی کــه بهوســیله
ایــن میکروارگانیســمها تولیــد میشــوند بشــدت در

برابــر حــرارت پایــدار بــوده و معمــوال ٌ در برابــر دناتــوره
کنندههــای شــیمیایی از قبیــل دترجنتهــا ،حاللهــای
آلــی و شــرایط ســخت از نظــر  pHمقــاوم هســتند [،7

 .]6تــا بهحــال تالشهــای زیــادی بــرای جداســازی

میکروارگانیس ـمهای گرمادوســت گوگــردزدا انجــام شــده
اســت .میکــرو ارگانیســم

Sulfolobus acidocaldarius

قــادر بــه انجــام فراینــد گوگردزدایــی و اکسیداســیون
 DBTدر دمــای  70 °Cمیباشــد [ .]8بــا توجــه بــه

مزیتهــای اســتفاده از میکروارگانیســمهای ترموفیــل
در ایــن زمینــه میتــوان بــا نمونهبــرداری و جداســازی

میکروارگانیســمهای بومــی از محیطهــای آلــوده و
منابــع نفتــی کشــور پیشــرفت چشــمگیری در فراینــد

گوگردزدایــی زیســتی صــورت گیــرد.

در این پژوهش سعی شده که میکروارگانیسم ترموفیل دارای

جداسازی باکتری بومی ...
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توانایــی فعالیــت گوگردزدایــی بــه صــورت بومــی از

دی بنزوتیوفــن ،)%99( 1معــرف گیبــس (2و 6دی

مراحــل غنیســازی و غربالگــری جداســازی گردیــد .پــس

دی متیــل فرمامیــد (.]3[ )%99

مناطــق جنوبــی و آلــوده بــه نفــت کشــور پــس از انجــام

از وارد نمــودن توالــی ژن  16S rRNAســویه جــدا شــده
در ســایت  NCBIمشــخص گردیــد کــه ســویه منتخــب

بــا  %97قرابــت بــه ســویه

Bacillus thermoamylovorans

کلروکینــون -4کلروایمیــد) -2 ،هیدروکســی بــای فنیــل،
محیطهای کشت

میکروارگانیســم در ایــن پژوهــش جداســازی گردیــد .بــه
منظــور مطالعــه و بررســی میــزان فعالیــت گوگردزدایــی

بــا شــماره  NR117028.1شــباهت دارد .ســویه جداســازی

میکروارگانیســم از محیــط کشــت معدنــی پایــه

رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی بــه منظــور ارتقــای فراینــد

و جداگانــه اســتریل شــد .جــزء اول ایــن محیــط کشــت

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده و مقایســه آن بــا

( )2بنــزوات ســدیم و جــزء دوم محیــط کشــت حــاوی

(BSM

2

شــده بــه نــام  EAMYOنامگــذاری شــد .شــرایط بهینــه

اســتفاده شــد .ایــن محیــط در دو قســمت مجــزا تهیــه

گوگردزدایــی ســویه جــدا شــده بررســی گردیــد.

حاوی (،NH4Cl )1/2( ،Na2H PO4 )4( ،KH2PO4 )6( :)g/l

کارهــای انجــام شــده در زمینــه گوگردزدایــی ،میتــوان
اظهار داشــت کــه باکتــری Bacillus thermoamylovorans

ســویه  EAMYOاز توانایــی مناســب بــرای حــذف گوگــرد
از دیبنزوتیوفــن برخــوردار اســت .ایــن باکتــری طــی

رشــد خــود در دمــای  ،55 °Cدیبنزوتیوفــن را مصــرف

نمــوده و ترکیبهــای هیدروکســیلدار را تولیــد و در
محیــط متراکــم میســازد .میکروارگانیســم مذکــور از
طریــق مســیر  4sو بــه طــور هــوازی ترکیــب گوگــردی
دیبنزوتیوفــن را بــه -2هیدروکســی بیفنیــل تبدیــل
مینمایــد .نتایــج نشــان داد کــه ایــن ســویه در 96 h

بیشــترین رشــد ( )OD660 =1را در دمای  55 °Cو 7/3 pH

()0/001( ،MncL2.4H2O )0/004( ،MgCl2.6H2O )0/75

 CaCl2.2H2O )0/001 ( ،FeCl3.6H2Oبــا  pHنهایــی حدود

 7/3میباشــد DBT .در دی متیــل فرمامیــد حــل شــده

و بهعنــوان تنهــا منبــع گوگــرد بــه  BSMاضافــه گردیــد
[ .]9همــه کش ـتهای میکروبــی در فالســک و در دمــای
 55 °Cو  150 rpmگرماگــذاری شــدند .محیــط نوترینــت
آگار غنــی شــده حــاوی عصــاره مخمــر  ،2 g/Lتریپتــون
3

g/L

 4و غلظــت آگار

g/L

جداســازی اســتفاده شــد.

 20بــرای خالصســازی و

نمونــه برداری و غنی ســازی و جداســازی میکروارگانیســم
گوگــردزدا از ترکیــب مدل

داشــته و در  72 hبیشــترین فعالیت گوگرد زدایی زیســتی

تجربههــای قبلــی در زمینــه جداســازی میکــرو

 EAMYOطبــق منحنــی اســتاندارد گیبــس 26/1 mg/L

بیوســورفکتانت نشــان میدهــد کــه نمونههــای مناطــق

را دارد و میــزان تولیــد  2-HBPدر  72 hبــرای ســویه

بهدســت آمــد.

آلــوده بــه ترکیبــات نفتــی میتواننــد منابــع مناســبی

جهــت جداســازی ایــن میکروارگانیسهــا باشــند

[ .]10بــرای انجــام ایــن پــروژه از 40ناحیــه مختلــف

مواد و روش

نمونهبــرداری انجــام شــد .اکثــر مناطــق نمونهبــرداری

مواد شیمیایی

مــواد شــیمیایی و محیطهــای کشــت مــورد اســتفاده

در ایــن پژوهــش از شــرکت مــرک (آلمــان) تهیــه
شـ�دند .ایـ�ن مـ�واد عبارتنـ�د از :فسـ�فات پتاسـ�ی م

ارگانیســمهای تجزیــه کننــده ترکیبــات نفتــی و مولــد

(�KH

 ،)2PO4فســفات ســدیم ( ،)Na2H PO4کلریــد منیزیــم

شــده دارای ســابقه آلودگــی طوالنــی مــدت بــه لجنهــای

نفتــی بودنــد .در ایــن مناطــق بــرای مدتهــای طوالنــی
لجنهــای نفتــی در بشــکههایی جمـعآوری شــده بودنــد.

جهــت نمونهبــرداري از ظــروف شيشــهاي دربدار و

( ،)MgCl2.6H2Oکلریــد منگنــز ( ،)MnCl2.4H2Oکلریــد

کلســیم ( ،)CaCl2.2H2Oکلریــد آهــن (،)FeCl3.6H2O

)1. Dibenzothiophene (DBT
2. Basal Salt Medium
3. Enrichment Nutrient Agar

شماره  ،108آذر و دی 1398
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کیســههای نایلونــی زیــپدار اســتفاده گرديــد .مقــدار
 10 mLاز نمونههــای مایــع و  5 gاز نمونههــای جامــد

بهطــور جداگانــه در فالســکهای حــاوی محیــط

BSM

h

 24انجــام شــد .میــزان رشــد میکروارگانیســمها

از طریــق میــزان جــذب نــوری در

دســتگاه اســپکتروفتومتر

nm

 660بــا

()Jenway, UV–visible

حــاوی  50 ppmدی بنزوتیوفــن کشــت داده شــدند .بــه

اندازهگیــری شــد و ســویههای دارای رشــد بــه منظــور

محیــط در دو قســمت مجــزا تهیــه و جداگانــه اســتریل

گوگردزدایــی و میــزان ترکیبــات فنولیــک از طریــق تســت

منظــور جلوگیــری از رســوب و کــدورت در محیــط ،ایــن

بررســی فعالیــت گوگردزدایــی انتخــاب شــدند .فعالیــت

گردیــد .پــس از اتــوکالو شــدن دو قســمت محیــط کشــت

گیبــس تعییــن گردیــد .بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا

بــه صــورت اســتریل بــه یکدیگــر اضافــه شــده و

μL

DBT

 100از معــرف تــازه گیبــس ( 0/1 gمعــرف در 10 mL

اضافــه گردیــد .بــه منظــور جلوگیــری از شــوک حرارتــی،

مخلــوط میشــود .محلــول حاصــل بــه مــدت 30 min

بــه ترتیــب در دمــای  55 °C ،45 ،30بــه مــدت ،48 ،24

نــوری آن بــه همــراه نمونــه شــاهد ،بعــد از گذشــت 1 hr

بــه عنــوان تنهــا منبــع گوگــردی در غلظــت 50 ppm
انکوباســیون کشــت نمونهها در طی  7روز با دور 150 rpm

اتانــول مطلــق) بــا  5 mLاز سوسپانســیون میکروبــی

در دمــای  30 °Cگرماگــذاری مــی شــود .ســپس جــذب

 96 hrانجــام گرفــت.

در طــول مــوج  610 nmبــا دســتگاه اســپکتروفتومتر

نمونههائــی کــه در جداســازیهای اولیــه در محیــط

()Jenway, UV–visible

پایــه معدنــی بــه همــراه  DBTرشــد نســبتا خوبــی از

خــود نشــان داده بودنــد ،در پلیــت حــاوی نوترینــت
آگار غنــی شــده بــه روش پــور پلیــت انجــام گرفــت،

ســپس پلیتهــا بــه مــدت یــک هفتــه در دمــای 55 °C

گرماگــذاری شــدند .در طــی ایــن مــدت هــر  24 hرشــد

کلنیهــا بررســی شــده و تــک کلنیهــای بهدســت
آمــده ،مجــددا بــر روی پلیــت دیگــر بــه روش کشــت

خطــی کشــت داده شــدند .خالصســازی کلنیهــا بــر
اســاس اختــاف ریختشناســی انجــام گردیــد .تجدیــد

کشــت تــا زمــان اطمینــان از خالــص بــودن ســویهها

انجــام شــد.

بــه تنهایــی در محیــط کشــت  BSMکشــت داده شــد.
سوسپانســیون بــا کــدورت نیــم مــک فارلنــد از هــر
یــک از ســویهها تهیــه گردیــد و بــه فالســک حــاوی

محیــط  BSMتلقیــح شــد DBT .بــا غلظــت نهایــی

 50 ppmاضافــه گردیــد .محیطهــای کشــت در دمــای
°C

زیســتی ســویه منتخــب

از کلنــی خالــص در محیــط نوترینــت بــراث کشــت 48 h

تهیــه میگــردد .بــه منظــور مطالعــه و بررســی رشــد و
میــزان فعالیــت گوگردزدایــی زیســتی میکروارگانیس ـمها

از محیــط کشــت

BSM

اســتفاده گردیــد .میــزان

جــذب نــوری کشــت ســویه منتخــب توســط دســتگاه
1

اســپکتروفتومتر اندازهگیــری شــد .از مایــه تلقیــح بــه

ارلنهــای حــاوی محیــط پایــه معدنــی منتقــل گردیــد.
بــا غلظــت

g/L

100

()ppm

اضافــه گردیــد.

محیطهــای کشــت در دمــای  55 °Cو  150 rpmو یــک

بعــد از خالصســازی پلیتهــای کشــت ،هــر ســویه

 55و

بررســی منحنــی رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی

DBT

انتخاب سویه های دارای قابلیت رشد

rpm

اندازهگیــری میشــود.

 150و همــراه فالســک شــاهد بــدون

ســلول انکوبــه شــدند .نمونهگیــری بــا فاصلــه زمانــی

ارلــن شــاهد بــدون ســلول باکتــری گرماگــذاری شــدند.

نمونــهگیــری با فواصــل زمانــی  96 ،72 ،48 ،24و 144 h

انجــام گردیــد .میــزان رشــد ســویه از طریــق میــزان

جــذب نــوری در  660 nmبــا اســپکتروفتومتر اندازهگیــری

گردیــد و همزمــان اندازهگیــری تســت گیبــس در طــول
مــوج  610 nmبــر روی نمونههــا بــه منظــور بررســی

فعالیــت گوگردزدائــی ســویه در زمانهــای مختلــف

انجــام گردیــد.

)1. Optical Density (OD

جداسازی باکتری بومی ...
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میباشــد DBT .بــا غلظــت  )ppm( 100 mg/Lاضافــه

تعیین خصوصیات و شناسایی سویه منتخب

خصوصیــات ظاهــری کلنــی اعــم از ســطح کلنــی،
قــوام ،رنــگ ،حاشــیه و انــدازه کلنــی و خصوصیــات

میکروســکوپی بــا رنگآمیــزی گــرم مــورد بررســی قــرار
گرفــت .از تس ـتهای تشــخیص بیــو شــیمیایی (کاتــاالز،
اکســیداز ،ســیترات ،و تخمیــر قندهــا) بــرای شناســایی

نــوع میکروارگانیســم جــدا شــده اســتفاده شــد .اســتخراج
 DNAو توالــی یابــی ژن  16S rRNAجهــت شناســایی

ژنتیکــی ســویه و تشــخیص گونــه میکروبــی انجــام گرفت.

و یــک ارلــن شــاهد بــدون ســلول باکتــری گرماگــذاری

شــدند .میــزان رشــد ســویه و فعالیــت گوگردزدائــی در

زمانهــای مختلــف بــا اســپکتروفتومتر اندازهگیــری شــد.

تعییــن غلظــت منبــع گوگــردی بــرای رشــد ســلولی و
فعالیــت گوگردزدائی

از کشــت  48 hrبــه محیــط کشــت پایــه معدنــی بــرای

بهینهســازی منبــع گوگــرد تلقیــح میشــود .در هــر
آزمایــش غلظــت ترکیــب گوگــردی ( دی بنزوتیوفــن)

بهینهسازی محیط کشت

بــه منظــور بهبــود رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی ســویه
مناســب تریــن منبــع کربــن ،نیتــروژن تعییــن گردیــد.

همچنیــن اثــر غلظتهــای مختلــف منبــع گوگــرد در
رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی ســویه بررســی گردیــد.

تعییــن منبــع کربــن بــرای رشــد و فعالیــت

گوگردزدائــی ســلول

مایــه تلقیــح از کشــت  48 hrبــه محیــط کشــت پایــه

معدنــی اضافــه گردیــد .در هــر آزمایــش ترکیــب کربنــی
محیــط را تغییــر داده شــد .ترکیبــات کربنــی مــورد

اســتفاده شــامل گلوکــز ،اتانــل ،گلیســرول و بنــزوات
ســدیم میباشــد DBT .بــا غلظــت 100 mg/L

ط هــای کشــت در دمــای  55 °Cو 150 rpm
گردیــد .محیـ 

()ppm

افــزوده شــده بــه محیــط کشــت تغییــر یافــت.

بــا غلظتهــای ،300 ،500 ،700

mg/L

100

DBT

()ppm

اضافــه گردیــد .محیطهــای کشــت در دمــای 55 °C

و 150 rpmو یــک ارلــن شــاهد بــدون ســلول باکتــری

گرماگــذاری شــدند میــزان رشــد ســویه و فعالیــت
گوگردزدائــی در زمانهــای مختلــف بــا اســپکتروفتومتر

اندازهگیــری شــد.
بحث و نتایج

جداسازی سویه گوگردزدای ترموفیل

میکروارگانیســمها بــرای رشــد و فعالیتهــای

بیولوژیکــی بــه گوگــرد نیــاز دارنــد .میکــرو ارگانیســمها

اضافــه گردیــد .محیطهــای کشــت در دمــای  55 °Cو

بــر حســب آنزیمهــا و مســیرهای متابولیکــی توانایــی

گرماگــذاری شــدند .میــزان رشــد ســویه و فعالیــت

میباشــد .باکتــری

 150 rpmو یــک ارلــن شــاهد بــدون ســلول باکتــری
گوگردزدائــی در زمانهــای مختلــف بــا اســپکتروفتومتر

اندازهگیــری شــد.

فراهــم کــردن گوگــرد از منابــع مختلــف را دارا
Rhodococcus erythropolis IGTS8

دارای فعالیــت گوگردزدایــی اختصاصــی از دیبنزوتیوفــن
بــه عنــوان یــک مولکــول مــدل میباشــد .از  40مــورد

نمونهبــرداری و طــی روشهــای غنیســازی و غربالگــری،

تعییــن منبــع معدنــی نیتــروژن بــرای رشــد و فعالیت

چندین ســویه بــا توانایــی گوگردزدایــی از  DBTجدا شــدند.

از کشــت  48 hبــه محیــط کشــت پایــه معدنــی تلقیــح

ســویه  EAMYOبــرای ادامــه پژوهــش انتخــاب گردیــد .این

گوگردزدائی ســلول

میشــود .در هــر آزمایــش ترکیــب نیتروژنــی محیــط را

تغییــر یافــت .ترکیبــات نیتروژنــی مــورد اســتفاده شــامل
کلریــد آمونیــوم ،نیتــرات ســدیم ،نیتــرات آمونیــوم

بــه دلیــل ســرعت رشــد و توانایــی گوگردزدایــی باالتــر،
ســویه قــادر بــه رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی در دمــای °C

 55میباشــد .ایــن ســویه ترموفیــل جداســازی شــده قــادر
اســت  -2 ،26/1 mg/Lهیدروکســی بای فنیل در طی 72 h

گرماگــذاری تولیــد کنــد.
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 BSMبــا غلظــت نهایــی ( DBT )100 mg/Lبــه عنــوان

توالی یابی  16S rRNAو آنالیز فیلوژنتیک

تنهــا منبــع گوگــرد را نشــان میدهــد .همــان طــور کــه

ســویه منتخــب دارای کلنــی کــرم رنــگ و لــزج بــا انــدازه

مشــاهده میشــود ،ســویه پــس از طــی مرحلــه تاخیــر

متوســط و در رنگآمیــزی گــرم بــه رنــگ بنفــش و به شــکل

وارد مرحلــه رشــد لگاریتمــی میشــود و در طــی 96 h

باســیلهای متراکــم دارای اســپور ،هــوازی ،غیــر متحــرک،

گرماگــذاری بیشــترین میــزان رشــد را دارد.

کاتــاالز مثبت و اکســیداز منفــی بود ( شــکل  .)1خصوصیات
شــکلی و بیوشــیمیایی مشــخص کــرد کــه ســویه متعلــق به

در شــکل  2میــزان تولیــد  2-HBPتوســط ســویه در طــول

بــا پرایمرهــای عمومــی انجــام گرفــت .نتیجــه الکتروفــورز

مشــاهده میشــود میــزان فعالیــت گوگردزدایــی میکــرو

توالــی یابــی ژن  16S rRNAو انجــام  Nucleotid blastتوالــی

میکروارگانیســم اســت .زیــرا میــزان تولیــد  2-HBPدر

شــده بــا  %97قرابــت  Bacillus thermoamylovoransبــا

و در مرحلــه لگاریتمــی رشــد ،میــزان تولیــد

شــده بــه نــام  EAMYOنامگــذاری شــد.

طــی  72 hگرماگــذاری بهدســت آمــد .پــس از آن مقــدار

گونــه باســیلوس میباشــد .پــس از اســتخراج DNA ،PCR

دوره رشــد نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه

محصــوالت  PCRدر شــکل  1آورده شــده اســت .بــه وســیله

ارگانیســم و میــزان تولیــد  ،2-HBPمتناســب بــا رشــد

ژن  16S rRNAدر ســایت NCBIمیکروارگانیســم جداســازی

مرحلــه تاخیــر باکتــری بــه میــزان خیلــی کــم میباشــد
2-HBP

شــماره  NR117028.1تعییــن گردیــد .ســویه جداســازی

بســیار افزایــش مییابــد .بیشــترین میــزان تولیــد در

منحنــی رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی ســویه منتخــب در

 2-HBPکاهــش مییابــد .فعالیــت گوگردزدایــی ســویه

محیــط مــدل

 EAMYOپــس از  24 hافزایــش مییابــد.

شــکل  2میــزان رشــد ســویه  EAMYOدر محیــط مــدل

شکل  1کلنیهای خالص ،رنگآمیزی گرم و باندهای مربوط به محصول  PCRژن  16S rRNAسویه EAMYO
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شکل  2سرعت رشد و فعالیت گوگردزدایی سویه  EAMYOدر زمان های مختلف در دمای ( 55 °Cبه ترتیب  OD660و )OD610

جداسازی باکتری بومی ...

125

در نهایــت نتایــج گیبــس نشــان میدهــد که میکروارگانیســم

میکروارگانیســم پــس از  72 hبــه دلیــل تجمــع 2-HBP

گزارش شــده اســت کــه  2-HBPبرای میکروارگانیســم ســمی

 EAMYOطبــق منحنــی اســتاندارد گیبــس26/1 mgl-1 ،

کاهــش مییابــد .میــزان تولیــد  2-HBPدر  72 hبــرای ســویه

گوگــرد موجــود در  DBTرا از طریق مســیر  4Sحذف میکند.

بهدســت آمــد .نتایــج حاصــل از ( HPLCســتون18-C

اســت و تجمــع آن در محیــط کشــت بــه عنــوان محصــول

گوگردزدایــی اثــر مهــاری بــر رشــد میکروارگانیســم واحتماال

 100-nucleusilبــه انــدازه  )60× 4/6 mmنیــز بیانگــر کاهــش

حاضــر نیــز نشــان میدهــد کــه فعالیــت گوگردزدایــی

(شــکل .)3

فعالیــت گوگردزدایــی در طــی  96 hگرماگــذاری میباشــد

بــر میــزان فعالیــت گوگردزدایــی دارد [ .]10نتایــج پژوهــش
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شکل  3کروماتوگرام ( HPLCالف)کنترل مثبت (( ،)2-HBP ،20 mgl-1ب) تولید -2هیدروکسی بای فنیل توسط سویه  EAMYOبعد از ،72 h
(ج)تولید -2هیدروکسی بای فنیل توسط سویه  EAMYOبعد از  96 hگرماگذاری.
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بهینهسازی محیط کشت

منبع نیتروژن مناسب برای رشد و فعالیت گوگردزدایی سویه

منبع کربن مناسب برای رشد و فعالیت گوگردزدایی سویه

میــزان رشــد ســویه بــا تغییــر ترکیبــات نیتروژنی بررســی

میــزان رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی ســویه بــا تغییــر

شــد و طبــق نتایــج بهدســت آمــده کلریــد آمونیــوم

آمــده بنــزوات ســدیم مناســبترین منبــع کربــن

نظــر میباشــد .بــا مشــاهده نتایــج در شــکل ( 5الــف)،

ترکیبــات کربنــی بررســی شــد و طبــق نتایــج بهدســت

مناس ـبترین منبــع نیتروژنــی بــرای رشــد ســویه مــورد

بــرای ســویه مــورد نظــر میباشــد .اســتفاده از ایــن

اســتفاده از ایــن منبــع نیتروژنــی در رشــد ســویه موثــر

منبــع کربنــی باعــث افزایــش رشــد و افزایــش فعالیــت

بــوده و باعــث افزایــش رشــد ســویه گردیــده اســت .در

گوگردزدایــی ســویه گردیــد .نتایــج در شــکل  4نشــان

بررســی میــزان فعالیــت گوگردزدایــی ،مناســبترین

داده شــده اســت .اســتفاده از اتانــول ،گلوکــز و گلیســرول

منبــع نیتروژنــی بــا توجــه بــه نتایــج در شــکل( 5ب)،

بــه عنــوان منبــع کربــن در رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی

نیتــرات ســدیم بــه عنــوان منبــع نیتــروژن مناســب در

ســویه  EAMYOموثــر نبودهانــد.

فراینــد گوگردزدایــی ســویه  EAMYOانتخــاب گردیــد.

رشد

144

زمان ()h
Glucose

24

Glycerol

Benzoate Sodium

Ethanol

گیبس

Glucose

Benzoate Sodium

Glycerol

24

0

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

OD610 nm

144

120

96

72

زمان ()h

48

OD660 nm

120

96

72

48

0

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

Ethanol

شکل  4رشد سلولی و فعالیت گوگردزدایی سویه  EAMYOدر محیط کشت حاوی منابع کربنی مختلف

جداسازی باکتری بومی ...

127

رشد
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شکل  5رشد سلولی و فعالیت گوگردزدایی سویه  EAMYOدر محیط کشت حاوی منابع نیتروژنی مختلف
غلظت مناسب منبع گوگرد برای رشد و فعالیت گوگردزدایی سویه

در ایــن بررســی اثــر غلظتهــای مختلــف

DBT

بــه عنــوان تنهــا منبــع گوگــرد بــر رشــد و فعالیــت
گوگردزدایــی ســویه بررســی گردیــد .همانطــور کــه در
شــکل  6مشــاهده میشــود بــا افزایــش غلظــت  DBTاز

 100 ppmبــه  300باعــث افزایــش رشــد ســویه گردیــد
ولــی بــا افزایــش غلظــت تــا  500 ppmرونــد کاهشــی در

رشــد ســویه مشــاهده گردیــد (شــکل  6الــف) .در بررســی
فراینــد گوگردزدایــی نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش

غلظــت  ،DBTجــذب نــوری بهدســت آمــده در تســت

گیبــس افزایــش یافــت و در نتیجــه فعالیــت گوگردزدایــی
ســویه  EAMYOافزایــش یافــت (شــکل  6ب).

نتیجهگیری

گوگردزدایــی زیســتی روشــی جایگزیــن و مکمــل روش

گوگردزدایــی شــیمیایی اســت .ایــن روش تحــت شــرایط
عملیاتــی مالیــم و بــا هزینــه کــم انجــام میشــود کــه از

جملــه مهمتریــن مزیــت آن نســبت بــه روش شــیمیایی
میباشــد .بــا ایــن حــال ســرعت پاییــن فرآیندهــای
زیســتی و جداســازی بیوکاتالیســت پــس از اتمــام فرآینــد
از معایــب روشهــای زیســتی میباشــد کــه کاربردهــای

صنعتــی آن را بــا محدودیتهایــی همــراه نمــوده اســت
[.]11

اغلــب میکروارگانیســمها ،گوگردزدایــی زیســتی را از
طریــق مســیر  4sانجــام میدهنــد .ایــن روش شــیوه
مناســبی بــرای حــذف زیســتی و انتخابــی گوگــرد

ازترکیبــات آلــی نفــت خــام میباشــد .طــی مســیر

4s

ترکیبــات گوگــردی از طریــق  4مرحلــه اکسیداســیون

بــه  -2هیدروکســی بیفنیــل ،بــدون تخریــب اســکلت

کربنــی تبدیــل میشــوند.
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رشد
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شکل  6رشد سلولی و فعالیت گوگردزدایی سویه  EAMYOدر محیط کشت با غلظتهای مختلف .DBT

اغلــب میکــرو ارگانیســمهایی کــه از ایــن مســیر بــرای

ترکیبــات آلــی و ســرعت واکنــش بهبــود مییابــد .ایــن

مزوفیــل میباشــند [ .]12در پاالیشــگاه هــا ،گوگردزدایــی

بــه سوبســتراهای هیدروفــوب کــم محلــول از قبیــل

از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود کــه

دمــای بــاال بهبــود مییابــد .همچنیــن در دمــای بــاال

بدیــن ترتیــب انجــام فرایندهــای بیوتکنولوژیکــی در

افزایــش مییابــد .بــرای گوگردزدایــی زیســتی بهصــورت

حــذف ترکیبــات گوگــردی اســتفاده میکننــد هــوازی و

میکــرو ارگانیســمها بــه دلیــل دسترســی بیولوژیکــی

در شــرایط حرارتــی و فشــار بــاال انجــام مــی پذیــرد [.]7

پلــی آروماتیــک و هیدروکربــن هــای آلیفاتیــک کــه در

گوگردزدایــی در شــرایط محیــط انجــام شــود.

واکنــش گوگردزدایــی بــه دلیــل افزایــش انتقــال مــواد،

دمــای بــاال مزایایــی دارد از آن جملــه میتــوان بــه

مــوارد زیــر اشــاره نمــود :شــرایط دمــای بــاال همــراه

بــا کاهــش خطــر آلودگــی میباشــد .همچنیــن باعــث
کاهــش ویســکوزیته و افزایــش انتشــار موثــر ترکیبــات
آلــی شــده و از ایــن رو دسترســی بیولوژیکــی و حاللیــت

تجــاری الزمســت میکروارگانیس ـمهایی یافتــه شــوند کــه

گوگردزدایــی را در دمــای بــاال انجــام دهنــد [ 7و .]8

بــر طبــق گزارشــات اعــام شــده میکــرو ارگانیس ـمهای
مختلفــی وجــود دارنــد کــه از پتانســیل گوگردزدایــی
برخوردارنــد و اغلــب میکروارگانیســمهای گوگــردزدای

جداسازی باکتری بومی ...
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گــزارش شــده مزوفیــل هســتند [ .]3تابهحــال تالشهــای
زیــادی بــرای بهکارگیــری میکروارگانیســمهای
گرمادوســت انجــام شــده اســت [.]13

بنابرایــن بــا توجــه بــه مزیتهــای اســتفاده از

میکروارگانیســمهای ترموفیــل در ایــن زمینــه میتــوان
بــا نمونهبــرداری و جداســازی میکروارگانیســمهای

بومــی از محیطهــای آلــوده و منابــع نفتــی کشــور

پیشــرفت چشــمگیری در فراینــد گوگردزدایــی زیســتی
صــورت گیــرد .انجــام عمــل غربالســازی مناســب جهــت

بهدســت آوردن میکروارگانیســمهای ترموفیــل ضــروری
میباشــد کــه در ایــن پژوهــش رعایــت شــده و دســتیابی

بــه ســویه ترموفیــل گوگــردزدا ممکــن شــده اســت.

کونیشــی و همــکاران چندیــن ســویه متعلــق بــه جنــس

 Paenibacillusرا شناســایی کردنــد کــه مــی تواننــد
تحــت شــرایط دمــای بــاال رشــد کننــد و بــه طــور

ویــژه پیوندهــای کربــن و گوگــرد را در ترکیبــات آلــی

گوگــردی بشــکنند و فعالیــت گوگردزدایــی را نشــان
دادنــد [ .]7ونــگ و همــکاران دو گونــه از باکتــری
ترموفیــل  Paenibacillusرا جداســازی کردنــد کــه قــادر

بــه گوگردزدایــی زیســتی از نفــت میباشــد .ایــن دو
ســویه فعالیــت گوگردزدایــی در دمــای  40-55 °Cو از
طریــق مســیر  S4دارا بودنــد و بــا افزایــش دمــا در

°C

 ، 54فعالیــت گوگردزدایــی زیســتی افزایــش یافــت [.]14

کریمــورا و همــکاران ســویهای از  Bacillus subtilisســویه
 WU-S2Bرا کــه قــادر بــه فعالیــت گوگردزدایــی در دمای

بــاال بــود گــزارش دادنــد [.]8

در ایــن پژوهــش ســعی شــده کــه میکروارگانیســم
ترموفیــل دارای توانایــی فعالیــت گوگردزدایــی بــه

صــورت بومــی از مناطــق جنوبــی و آلــوده بــه نفــت
کشــور جداســازی شــود .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت
آمــده و مقایســه آن بــا کارهــای انجــام شــده در زمینــه
گوگردزدایــی ،میتــوان اظهــار داشــت کــه باکتــری
Bacillus thermoamylovorans

ســویه

EAMYO

از

توانایــی مناســب بــرای حــذف گوگــرد از دیبنزوتیوفــن

برخــوردار اســت .ایــن باکتــری طــی رشــد خــود در دمــای

 ،55 °Cدیبنزوتیوفــن را مصــرف نمــوده و ترکیبهــای

هیدروکســیلدار را تولیــد و در محیــط متراکــم میســازد.

میکروارگانیســم مذکــور از طریــق مســیر

4s

و بــه

طــور هــوازی ترکیــب گوگــردی دیبنزوتیوفــن را بــه

-2هیدروکســی بیفنیــل تبدیــل مینمایــد .نتایــج نشــان
داد که این ســویه در  96 pHبیشــترین رشــد ()OD660 =1

را در دمای  55 °Cو  7/3 °Cداشــته و در  72 hبیشــترین
فعالیــت گوگردزدایــی زیســتی را دارد و میــزان تولیــد

 2-HBPدر  72 hبــرای ســویه  EAMYOطبــق منحنــی

اســتاندارد گیبــس  26/1 mg/Lبهدســت آمــد.

انصــاری و همــکاران رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی

میکروارگانیســم  Rhodococcusرا بررســی نمودنــد ،نتایــج

پژوهــش آنهــا نشــان داد در  72 °Cمیکروارگانیســم
 Rhodococcusبیشــترین رشــد ( )OD600 =2و بیشــترین

غلظــت  -2هیدروکســی بــی فنیــل  0/15 °Cدارد [.]9
گــزارش شــده اســت کــه  2-HBPبــرای میکروارگانیسـمها
ســمی میباشــد و تجمــع آن در محیــط کشــت بــه

عنــوان محصــول گوگردزدایــی زیســتی اثــر مهــاری

بــر رشــد میکروارگانیســمها و احتمــاال بــر میــزان
فعالیــت گوگردزدایــی دارد [ .]15 ،10نتایــج پژوهــش

حاضــر نیــز نشــان میدهــد کــه فعالیــت گوگردزدایــی

میکروارگانیســم پــس از  72 hبــه دلیــل تجمــع

2-HBP

کاهــش مییابــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود
میــزان تولیــد  2-HBPدر  72 °Cبــرای میکروارگانیســم

جــدا شــده  26/1 mg/Lمــی باشــد کــه پــس از 72 h

ایــن مقــدار بــه  22/1کاهــش مییابــد .امــا در رشــد

میکروارگانیســم کاهشــی مشــاهده نشــد و رشــد در 96 h

بــه حداکثــر مقــدار خــود رســید .همچنیــن نتایــج
حاصــل از اســتخراج و  HPLCمحیــط کشــت حــاوی

میکروارگانیســم منتخــب بعــد از  72و  96 hگرماگــذاری
در  55 hنشــان میدهــد کــه بیشــترین میــزان تولیــد
 2-HBPدر کروماتوگــرام مربــوط بــه  72 hگرماگــذاری

مشــاهده میشــود کــه باالتریــن پیــک حــدود %44/67

در  2 minمشــاهده میشــود در حالیکــه بعــد از 96 h

گرماگــذاری حــدود  %32مشــاهده میشــود.

شماره  ،108آذر و دی 1398
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بــا بررســی فاکتورهــای بیشــتر و بهینهســازی محیطهــای

بنــزوات ســدیم افزایــش مییابــد .بنابرایــن میتــوان

ســویه وجــود دارد .اســتفاده از منبــع کربــن مناســب

مــورد اســتفاده در محیــط کشــت تاثیــر مهمــی در مقــدار

کشــت ،امــکان افزایــش رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی

بنــزوات ســدیم و منبــع نیتــروژن مناســب و همچنیــن
افزایــش غلظــت

DBT

تــا غلظــت  300 ppmمیتوانــد

نتیجهگیــری نمــود کــه ترکیــب شــیمیایی منبــع کربــن
و ســرعت فعالیــت گوگردزدایــی دارد.

دریکونــد و همــکاران کلریــد آمونیــوم را بــه میــزان 4 g/L

نتایــج بهتــری را بــه دســت دهــد و باعــث ارتقــای فراینــد

بــه محیــط کشــت

شــود.

[ .]17در بررســی ترکیبــات نیتــروژن معدنــی بــر روی

Paenibacillus valdalius

ســویه

گوگردزدایــی میکروارگانیســم ترموفیــل جداســازی شــده

 PD2بــرای بررســی فعالیــت گوگردزدایــی اضافــه نمــود

پاپ ـیزاده و همــکاران در پژوهــش خــود کــه جداســازی

رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی میکروارگانیســم

بــود  Enterobacterســویه  NISOC-03را جــدا کــرده و

نشــان داد کــه رشــد ســلولی در حضــور کلریــد آمونیــوم

میکروارگانیســم گوگــردزدا از خاکهــای نفتــی اهــواز
اثــر منابــع کربنــی اتانــل ،گلیســرول ،گلوکــز و بنــزوات
ســدیم را بــر فعالیــت گوگردزدایــی میکروارگانیســم

بررســی کردنــد .در ایــن پژوهــش نتایــج نشــان داد کــه

Bacillus

 thermoamylovoransســویه  EAMYOنتایــج پژوهــش
افزایــش یافــت در حالیکــه فعالیــت گوگردزدایی ســویه در

حضــور نیتــرات ســدیم بعنــوان منبــع نیتــروژن افزایــش
یافــت.

در حضــور بنــزوات ســدیم بهعنــوان منبــع کربــن ،ســویه

عربیــان و همــکاران در پژوهــش خــود بــر روی اثــر

میشــود .در حالیکــه در حضــور گلوکــز بهعنــوان

فعالیــت گوگردزدایــی  Bacillus cereusســویه  HNگزارش

در پژوهــش حاضــر بــه منظــور دســتیابی بــه منبــع

گوگردزدایــی ایــن میکروارگانیســم افزایــش یافتــه و در

مختلــف کربنــی بــه محیــط کشــت پایــه معدنــی افــزوده

کردنــد [ .]18در پژوهــش حاضــر نیــز بــا افزایــش میــزان

مناســبترین منبــع کربــن مــورد اســتفاده در محیــط

 EAMYOافزایــش مییابــد .ایــن افزایــش در میــزان

و فعالیــت گوگردزدایــی ســویه منتخــب در حضــور

بیشــتر دی بنزوتیوفــن دانســت.

 %64 NISOC-03از  DBTدر فــاز رشــد لگاریتمــی مصــرف

غلظتهــای  250 ppm DBTتــا  1250بــر روی میــزان

منبــع کربــن  %19/6از  DBTمتابولیــزه میشــود [.]16

دادنــد کــه بــا افزایــش غلظــت  DBTمیــزان فعالیــت

کربــن مناســب رشــد و فعالیــت گوگردزدایــی ترکیبــات

غلظــت  ،1250 ppmفعالیــت گوگردزدایــی را  %80بیــان

شــد و نتایــج بررســی نشــان داد کــه بنــزوات ســدیم

دی بنزوتیوفــن ،میــزان فعالیــت گوگردزدایــی ســویه

کشــت پایــه معدنــی میباشــد و میــزان رشــد ســلولی

فعالیــت گوگردزدایــی را میتــوان بــه دلیــل انتشــار
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microorganisms eliminate organic sulfur from

On combustion of the fossil fuels, sulfur dioxide

oil fractions without breaking down the carbon

is released into the environment and causes air

skeleton of the organic sulfur derivatives via 4S

pollution and acid rain. Therefore, for limiting

pathway [2]. Moreover, thermophilic bacteria are

the amount of sulfur dioxide emitted into the

important for commercial bio-desulfurization.

atmosphere, it is necessary that the sulfur in the

The use of thermophilic bacteria has some

fossil fuels be decreased [1]. There are different

advantages since it is not necessary to cool-

manners to eliminate sulfur from fossil fuels; one

down the oil fractions following the HDS, which

of the manners is hydro-desulfurization (HDS)

it makes this process less expensive [3]. In this

which is the most commonly used [1]. In addition,

study, we describe the isolation and identification

bio-desulfurization is deliberated frequently

of a novel thermophilic desulfurizing Bacillus

as a possible alternative to the HDS method

thermoamylovorans capable of utilizing DBT at

applied commonly in refineries. In this manner,

up to 55 °C as the sole sulfur source for growth
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with the aim of more efficiency in commercial

and also the different concentrations of sulfur

bio-desulfurization. Finally, it is helpful to achieve

source were used. Furthermore, optimization of

microorganisms which illustrate much higher

BDS capability and cell growth was carried out in

desulfurization capability at high temperatures.

different concentrations of carbon and nitrogen
source.

MATERIALS AND METHODS
About 40 samples including oil, oil-polluted

RESULTS AND DISCUSSION

wastewater, and oily soil samples were harvested

From 40 sampling, enrichment, and screening

from Iranian Oilfields. In addition, samples were

assessment, several thermophile bacteria strains

inoculated in enrichment BSM, including DBT

were selected as DBT desulfurizing strain. Strain

(50 mgl-1) as the sole sulfur source at 55 °C. To

EAMYO was isolated from an oily soil collected

identify the cell growth and bio-desulfurization

from oilfields. This strain was found to be

activity, basal salt medium containing DBT

appropriate for further investigation based on

was used. Primary enrichment cultures were

its more effective bio-desulfurization capability.

provided by adding 10 g samples to BSM (100

Until now, different microorganisms have been

ml) supplemented with DBT (50 mgl-1) at 150

isolated and recognized as desulfurizing DBT via 4S

rpm at different temperature 30, 42, 50, 55 °C

pathway [2]. One of this important microorganisms

for 20 days. For microbial strain selection, each

is thermophilic microorganisms. In addition, these

enrichment culture was spread on to ENA agar

microorganisms are important for commercial

and incubated at 55 °C. Moreover, the cultures

bio-desulfurization. In this effort, we describe

were prepared by adding colonies to BSM (100

the capability of a novel isolated thermophilic

ml) supplemented with of DBT (50 mgl-1) at

bacterium,

150 rpm and 55 °C separately. For primary

desulfurize and utilize DBT as the sole sulfur

selection of desulfurizing microbial strain(s),

source for growth via 4S pathway at up to 55 °C.

the Gibb’s assay was done. The isolated strain

Morphological and biochemical characterization

that showed a higher ability to grow in DBT was

of the isolates indicated that it is Bacillus sp.

selected. For classification of this strain, a range

In addition, species level confirmation of the

of morphological, biochemical, and molecular

isolate was done by 16S rDNA sequencing. Based

methods were done according to standards for

on BLAST search analysis of the 16S rRNA gene

microbial identification in Bergy’s manual of

indicated that this strain was related most closely

systematic bacteriology. Isolates were identified

to Bacillus thermoamylovorans (97 %) having

with gram reaction, spore formation, cellular

accession number NR117028.1. The growth rate

and colonial morphology, metabolic products,

and desulfurizing capability of strain EAMYO on

catalase reaction, oxygen requirement and

DBT (100 mgl-1) as the alone sulfur were studied

motility test. Identification of this strain was

as follows: the maximum cell concentration on

performed by PCR amplification and sequencing

DBT was achieved after incubation for 96 h. The

of 16S rRNA gene. For optimization of the culture

maximum desulfurizing capability and production

medium, different carbon and nitrogen source

HBP were observed

Bacillus

thermoamylovorans

to
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after 72 h in the exponential phase. Moreover,

increased due to the higher mass transfer rate at

B. thermoamylovorans grew in BSM medium

higher temperatures [5]. In the commercial bio-

with DBT at 55 °C and showed maximum growth

desulfurization process, it is helpful to achieve

(OD660 = 0.850) after 72 h of cultivation. Also, the

microorganisms which illustrate much higher

maximum producing 2-HBP after 72 h was 26.13

desulfurization capability at high temperatures

-1

± 0.12 mgl according to the curve calibration

(around 55 °C). Although bio-desulfurization at

Gibbs assay.

thermophilic temperatures have shown high

Finally, the findings have illustrated that the

removal efficiency, the high cost of associated

maximal cell growth has achieved after 96 h

energy use makes the process uneconomical.

incubation. The Gibbs results have shown that

Finally, in this study, the new thermophilic strain

this strain has eliminated the sulfur in DBT by

capable to desulfurize DBT at 55°C has been

4S pathway and 2-hydroxybiphenyl, as the end

described by us.

product of the desulfurization process was
produced at the maximal concentration (26.1
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