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افزایــش تجزیــه زیســتی هیدروکربنهــای
ســنگین توســط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس
 F13در حضــور رامنولیپیــد
حسن قرباننژاد ،1حمید مقیمی *1و سیدمحمد مهدی دستغیب
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 -1بخش زیستفناوری میکروبی ،دانشکده زیستشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2گروه پژوهش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی ،پژوهشگاه صنعت نفت ایران ،تهران
تاريخ دريافت1396/12/22 :

تاريخ پذيرش1398/11/05 :

چكيده
هــدف ایــن پژوهــش بررســی توانمنــدی جدایههــای کپکــی در حــذف آالیندههــای نفتــی و همچنیــن ،بررســی تأثیــر ترکیبــات فعــال
ســطحی بــه منظــور افزایــش کارآیــی حــذف ایــن ترکیبــات بــود .در ایــن تحقیــق ،از مناطــق دارای آلودگیهــای قدیمــی نفتــی 40
ه کپکــی دارای توانایــی حــذف ترکیبــات نفتــی خالصســازی شــد .شناســایی جدایــه منتخــب بهوســیله تعییــن توالــی ژن ITS
جدای ـ 

نشــان داد جدایــه  F13دارای شــباهت  %100بــا آســپرژیلوس ســودودفلکتوس اســت .نتایــج حاصــل از تجزیــه زیســتی نفــت خــام
نشــان داد کــه ایــن جدایــه قــادر بــه حــذف  %52/97نفــت خــام در مــدت  21روز اســت .میــزان تجزیــه زیســتی در هنــگام اســتفاده از
پیــرن (بهعنــوان یــک آروماتیــک چنــد حلق ـ ه ســنگین) بــا غلظــت  500 ppmمقــدار  %49/06و در مــورد تتراکــوزان (بهعنــوان یــک
آلیفاتیــک ســنگین) بــا غلظــت  %1مقــدار  %55/73بهدســت آمــد کــه نشــان از ســخت تجزیهپذیــر بــودن پیــرن نســبت بــه تتراکــوزان
دارد .در ادامــه ،بــرای بررســی تأثیــر ســورفکتانتها در تجزیــه ایــن ترکیبــات از بیوســورفکتانت رامنولیپیــد ( )%0/01و ســورفکتانت
شــیمیایی توییــن  )%0/2( 80اســتفاده شــد کــه رامنولیپیــد بــا عملکــردی بهتــر توانســت میــزان کارآیــی تجزیــه نفــت خــام ،تتراکــوزان
و پیــرن را بهترتیــب  16 ،25و  %30افزایــش دهــد .ایــن نتایــج نشــان داد کــه رامنولیپیــد نســبت بــه ســورفکتانت شــیمیایی توییــن ،80
در غلظــت کمتــر ،اثــر بهتــری در بهبــود فرآینــد تجزیــه زیســتی دارد .همچنیــن ،اثــر ســورفکتانت بــرروی حــذف زیســتی آروماتیکهــا
نســبت بــه ترکیبــات آلیفاتیکهــا کمتــر اســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد بــه اســتفاده از جدایههــای قارچــی بــه
منظــور پاکســازی زیســتی آلودگیهــای نفتــی قدیمــی و ســخت تجزیــه کمــک کنــد.
كلمات كليدي :آسپرژیلوس سودودفلکتوس ،تجزیه زیستی ،پیرن ،رامنولیپید ،تتراکوزان

مقدمه

توســعه صنعــت در جهــت رفــع نیازهــاي جمعیــت در

حــال افزایــش ،اســتفاده روزافــزون ســوختهاي فســیلی
*مسؤول مكاتبات
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آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.3931.2788( :

بهویــژه نفــت خــام و مشــتقات آن را بهدنبــال داشــته

اســت .در جهــان ،بیــش از  2بیلیــون تــن نفــت در هــر
ســال تولیــد میشــود کــه بخشــی از ایــن نفــت تولیــدی
در اثــر ســوانح یــا نواقــص فرآینــد در آب اقیانوسهــا و

محیــط خشــکی تخلیــه میگــردد .بهدلیــل آثــار مخــرب
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رهایــش هیدروکربنهــا در محیــط ،آلودگیهــای

بــوده امــا قارچهــا هــم بــا مکانیســمی مخصــوص بــه

دهههــای اخیــر بهشــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه

ترکیبــات هســتند ،بهخصــوص هیدروکربنهایــی

زیســتمحیطی وابســته بــه صنایــع نفتــی در طــول
اســت [ .]1ترکیبــات مختلــف موجــود در نفــت خــام

عالوهبــر آلودگیهــای مربــوط بــه آب و خاکهــای

ســطحی ،ممکــن اســت بــا نفــوذ بــه بخشهــای عمقــی

خــاک باعــث آلودگــی آبهــای زیرزمینــی گردنــد [.]2

نفــت خــام ترکیبــی پیچیــده متشــکل از انــواع ترکیبــات

هیدروکربنــی و برخــی اجــزای غیرهیدروکربنــی اســت
کــه دارای اثــرات مخــرب و ســمی روی محیــط زیســت

خــود دارای توانایــی فراوانــی در تجزیــه و مصــرف ایــن

کــه وزن مولکولــی بــاال ،دسترســی زیســتی پاییــن و

ســمیت بیشــتری دارنــد .توانایــی رشــد در شــرایط
محیطــی خــاص ماننــد خشــکی و ســرما و همچنیــن،
تولیــد آنزیمهــای بــرون ســلولی جــزو مهمتریــن

ویژگیهایــی هســتند کــه باعــث شــده اســت بســیاری
از محققیــن در ســالهای اخیــر بــرروی ایــن دســته از

میکروارگانیســمها تمرکــز کننــد [ .]7عالوهبــر ایــن،

و موجــودات زنــده هســتند .ترکیبــات آروماتیــک

تولیــد ریســههای 2رونــده توســط کپکهــا کــه امــکان

خطرنــاک نفــت خــام اســت کــه بــا افزایــش وزن

مـیآورد و باعــث افزایــش میــزان دسترســی میگــردد را

در محیطهــای آبــی کاهــش یافتــه و بههمیــن دلیــل،

قارچــی 3دانســت [ 1و .]7

چندحلقــهای )PAHs( 1از جملــه ترکیبــات هیدروکرنــی

مولکولــی ،انحاللپذیــری و دسترســی زیســتی آنهــا

نفــود میکروارگانیســمها را بــه مناطــق عمقــی فراهــم
میتــوان از عوامــل مهــم توجــه بــه پاکســازی زیســتی

دیرتــر و ســختتر تجزیــه میشــوند [ 3و  .]4ترکیبــات

بهطــور معمــول ترکیبــات ســنگینتر نفــت خــام بــه

بخــش عظیمــی از نفــت خــام را شــامل میشــوند .ایــن

در محیــط زیســت هســتند .حاللیــت پاییــن ایــن

آلیفاتیــک هــم در کنــار هیدروکربنهــای آروماتیکــی

نســبت ســایر ترکیبــات دارای مانــدگاری بیشــتری

ترکیبــات در مقایســه بــا PAHهــا دارای ســمیت کمتــری

ترکیبــات کــه باعــث کاهــش دسترســی زیســتی آنهــا

زنجیــره کربنــی بلندتــری دارنــد (بیــش از  15کربــن)

[ .]8ســورفکتانتهای مختلــف شــیمیایی و زیســتی

زیســتی ،مــدت زمــان زیــادی در محــل آلودگــی

خــام ،باعــث افزایــش انحاللپذیــری ایــن ترکیبــات

زیســت و ســامت موجــودات زنــده میشــوند .بههمیــن

زیســتی ارگانیســمهای زنــده بــه ایــن ترکیبــات و

بــوده ولــی بــا ایــن وجــود ترکیبــات آلیفاتیکــی کــه طول

میگــردد ،نقــش بســیار مهمــی در ایــن زمینــه دارد

بهدلیــل پاییــن بــودن انحاللپذیــری و دسترســی

از طریــق امولســیون نمــودن هیدروکربنهــای نفــت

باقیمانــده و باعــث بــروز مشــکالتي بــرای محیــط

در محیطهــای آبــی و در نتیجــه ،افزایــش دسترســی

دالیــل ،یافتــن یــک راهحــل مناســب بــرای پاکســازی

بهبــود شــرایط تجزیــه و مصــرف آنهــا میشــوند [.]9

ایــن ترکیبــات حائــز اهمیــت اســت [ .]5روشهای بســیار

ســورفکتانتهای زیســتی دارای مزایــای بــی شــماری

دارد کــه از میــان آنهــا میتــوان بهروشهــای زیســتی،

مهمتریــن ایــن برتریهــا میتــوان بــه تجزیهپذیــری

 ...اشــاره کــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه

انتخابیــت بــاال و فعالیــت مناســب در شــرایط ســخت

متنوعــی بــرای پاکســازی آلودگیهــای نفتــی وجــود

در مقایســه بــا ســورفکتانتهای شــیمیایی هســتند .از

شستشــوی خــاک بهوســیله ســورفکتانت ،ســوزاندن و

زیســتی ،ســازگاری بــا محیــط زیســت ،ســمیت کــم،

مســائل زیســت محیطــی و فراوانــی آلودگیهــای نفتــی،

ماننــد دمــای بــاال pH ،اســیدی و قلیایــی و شــوری اشــاره

روشهــای مــورد اســتفاده بایــد کــم هزینــه و در زمینــه

اجــرا تــا حــد امــکان ســاده باشــند [ .]6اکثــر محققانــی

کــه بــه بررســی پاکســازی زیســتی آلودگیهــای نفتــی

پرداختهانــد ،تمرکزشــان بــرروی باکتریهــای مختلــف

نمــود.

)1. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH
2. Hyphae
3. Mycoremediation
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ســورفکتانتهای زیســتی دارای گروههــای چربیدوســت

محسـنزاده و همکارانــش [ ]14و عبدالکریــم چراغــی راد

زنجیرههــای کربنــی بــا  10الــی  18کربــن هســتند و

متفاوتــی را از مناطــق ریزوســفری گیاهــان رشــد یافته در

مربــوط بــه پروتئیــن و (یــا) پپتیــد و اجــزای آبگریــز
از طــرف دیگــر دارای گروههــای آبدوســتی هســتند

کــه توســط اســترها ،هیدروکســیل ،فســفات ،کربوکســیل

و همکارانــش [ ]15در تحقیقــات خــود گونههــای قارچــی
مناطــق آلــوده بــه نفــت جداســازی کردنــد.

در ایــن تحقیــق ســعی بــر آن بــوده اســت کــه بــا اســتفاده

و کربوهیــدرات مشــخص مــی شــوند .ایــن ترکیبــات
معمــوالً در فــاز ســکون رشــد میکروبــی کــه چگالــی

هیدروکربنهــای ســنگین در آن باالتــر از ســایر مناطــق

تحقیقــات مختلفــی در ســطح ملــی و جهانــی در زمینــه

تجزیــه ترکیبــات ســنگین و ســختتجزیه پذیــر موجــود

مختلــف انجــام شــده اســت Zobell .و همکارانــش بــرای

شــده اســت کــه بــا اســتفاده از ترکیبــات فعــال ســطحی

ســلولی بــاال اســت ،تولیــد میشــوند [.]9

تجزیــه ترکیبــات نفــت خــام توســط میکروارگانیسـمهای

از خــاک مناطــق دارای آلودگیهــای قدیمــی کــه تجمــع

آلــوده اســت بتــوان جدایههــای کپکــی مناســبی را بــرای
در نفــت خــام شناســایی کــرد .در ادامــه نیــز تــاش

اولیــن بــار متوجــه شــد کــه بســیاری از میکروارگانیسـمها

شــیمیایی و زیســتی میــزان تجزیــه زیســتی ترکیبــات

کربــن و انــرژی دارا هســتند .توانایــی میکروارگانیسـمهای

ایــن ترکیبــات بــا هــم ،تأثیــر مــواد فعــال در ســطح را

توانایــی اســتفاده از هیدروکربنهــا را بهعنــوان منبــع

موجــود در خــاک بــرای پاکســازی هیدروکربنهــای

نفتــی بســیار متنــوع بــوده و طبــق تحقیقــات انجــام
شــده قارچهــای موجــود در خــاک  6تــا  %82از ترکیبــات

آالینــده را تجزیــه میکننــد [ 10و .]11

Challian

و

همکارانــش گونههــای قارچــی و مخمــری مختلفــی را از

نفتــی را افزایــش داده و عالوهبــر مقایســه عملکــرد
در تجزیــه انــواع مختلــف ترکیبــات و مشــتقات نفتــی بــا

هــم مقایســه نمــود.
مواد و روشها
محل نمونهبرداری

خاکهــای آلــوده جداســازی کردنــد و اعــام نمودنــد کــه

بــرای دســتیابی بــه ســویههای کپکــی توانمنــد در

باکتریهــا اســت Singh .دســتهای از قارچهــای خاکــی

نمونهبــرداری از خــاک آلــوده بــه لجنهــای نفتــی کــه

فعالیــت قارچهــای کپکــی در خــاک بیــش از مخمرهــا و

زمینــه تجزیــه هیدروکربنهــای ســنگین نفتــی ،بــرای

بــه نامهــای آســپرژیلوس ،سفالوســپوریوم و پنیســیلیوم

بهمــدت زیــاد در معــرض ایــن ترکیبــات قــرار گرفتــه

را جداســازی کــرد کــه دارای توانــای تجزیــه بــاالی

بودنــد ،اســتفاده شــد .در خــاک مناطقــی کــه بهمــدت

تریکودرمــا و مورتــرال فراوانتریــن جنسهــای موجــود

هیدروکربنهــای دارای وزن پاییــن کــه بهطــور

آنهــا دو جنــس آســپرژیلوس و پنیســیلیوم هــم بــه

توســط میکروارگانیســمهای مختلــف موجــود در محــل

ترکیبــات نفتــی بودنــد .در میــان قارچهــا دو جنــس

طوالنــی در معــرض آالیندههــای نفتــی قــرار گرفتهانــد،

در میــان خاکهــای آلــوده بــه نفــت هســتند و در کنــار

معمــول راحتتــر تجزیــه میشــوند ،بــه مــرور زمــان

فراوانــی از محیطهــای خاکــی و هــم محیطهــای آبــی

آلودگــی تجزیــه شــده و هیدروکربنهــای ســنگینتر

همکارانــش انجــام شــد قارچهــای مختلفــی کــه دارای

میشــود کــه بخــش زیــادی از میکروارگانیس ـمهایی کــه

PAHهــای نفتــی را داشــتند ،جداســازی شــدند .در ایــن

قــادر بــه فعالیــت نبــوده و میکروارگانیس ـمهای مقاومتــر

جــدا شــدهاند [ .]12در پژوهشــی کــه توســط  Balajiو

باقیماندهانــد .تجمــع هیدروکربنهــای ســنگین باعــث

توانایــی تولیــد آنزیمهــای بــرون ســلولی جهــت تجزیــه

بهصــورت طبیعــی در منطقــه حضــور داشــتند دیگــر

تخقیــق  21گونــه قارچــی توانمنــد در زمینــه تجزیــه
PAHهــا مربــوط  9خانــواده قارچــی مختلــف از خلیــج
مکزیــک جداســازی شــدند [ .]13همچنیــن ،فریبــا

و تجزیهکننــده فراوانــی بیشــتری پیــدا کــرده و اکولــوژی

میکروبــی محیــط تغییــر یابــد [.]16
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بههمیــن دلیــل بــرای جداســازی میکروارگانیســمهای

مربــوط بــه چــاه نفــت گچســاران بــوده و دارای %44/6

خاکهــای آلــوده بــه لجنهــای نفتــی منطقــه پازنــان

آســفالتن اســت.

توانمنــد در زمینــه تجزیــه هیدروکربنهــای ســنگین ،از

اســتفاده شــد 5 .نمونــه مختلــف از ایــن منطقــه تهیــه
شــد .بــرای ایــن منظــور از عمــق  5تــا  10 cmخــاک

ن و %1/4
آلیفاتیــک %32/1 ،آروماتیــک %22/9 ،رزیــ 

غربالگــری جدایههــای کپکــی تجزیهکننــده نفــت
خــام

میــزان  100 gخــاک بــا بیلچــه ضدعفونــی شــده داخــل
ظــروف اســتریل ریختــه و نمونههــا ســریعاً بــه آزمایشــگاه

توانایــی اســتفاده از نفــت خــام ســنگین بهعنــوان تنهــا

دمــای  4 °Cنگهــداری شــدند [ .]17ویژگــی خاکهــای

میــزان رشــد در محیــط پایــه نمکــی حــاوی نفــت خــام

بــه منظــور غربالگــری اولیــه جدایههــای کپکــی کــه

انتقــال داده شــد .تــا زمــان جداســازی ،نمونههــا در

منبــع کربــن در محیــط مایــع پایه نمکــی را دارند ،بررســی

مــورد اســتفاده در جــدول  1آورده شــده اســت.

ب ـهروش ســنجش کیفــی انجــام شــد .جدایههــای کپکــی

خالــص شــده بــه ارلنهــای  50 mLحــاوی 10 mL

جدول  1شرایط محیطهای نمونهبرداری
شماره خاک

pH

هدایت الکتریکی ()µs/cm

شوری ()ppt

1

6/8

673

0/36

2

6/7

382

0/20

3

7/1

186

0/16

4

6/7

626

0/34

نفــت خــام بهعنــوان پیشکشــت اضافــه و در دمــای 28 °C

و دور شــیکر  120 rpmگرمادهــی شــدند .پــس از رســیدن

جــذب نــوری نمونههــا بــه  0/6در طــول مــوج ،600 nm
 1 mLاز محیــط پیــش کشــت بهمــدت  5 minدر دور rpm

 5000ســانتریفیوژ و ســه بــار بهوســیل ه ســرم فیزیولوژیــک

شستشــو داده شــد و در نهایــت ،بــا افــزودن ســرم

محیط کشت و شرایط رشد

بــه منظــور جداســازی ســویههای کپکــی 1 g ،از خــاک

منطقــه نمونهبــرداری شــده بــه  10 mLســرم فیزیولوژیــک

اضافــه و بهمــدت  1 hدر شــیکر بــا دور  120 rpmمخلــوط
شــد .ســپس ،بــرای غنیســازی جدایههــای توانمنــد،

 1 mLاز مخلــوط بهدســت آمــده از مرحلــه قبــل بــه mL

 100محیــط پایــه نمکــی باشــنل هــاس 1شــامل (:)g/L
()1( ، KH2PO4)1( ،CaCl2 )0/02( ،MgSO4 )0/2

محیــط باشــنل هــاس همــراه بــا  %1گلوکــز و  %0/1درصــد

�K2H

 NH4NO3 )1( ،PO4و ( FeCl2 )0/05همــراه بــا  1 gنفــت

خــام ســنگین بهعنــوان تنهــا منبــع کربــن افــزوده شــد و
در دمــای  28 °Cو دور شــیکر  120 rpmگرمادهــی شــد.
پــس از رســیدن میــزان جــذب نــوری نمونههــا بــه  0/4در
طــول مــوج  100 µL ،600 nmاز نمونــه بــرروی محیــط
کشــت ســیبزمینی دکســتروز آگار ( )PDAحــاوی آنتــی
بیوتیــک تتراســایکیلین بــه منظــور جلوگیــری از رشــد
باکتریهــا افــزوده شــدند و پــس از  5روز گرمادهــی در
دمــای  ،28 °Cجدایههــای کپکــی رشــد یافتــه بــرروی
محیــط  PDAخالصســازی شــدند [ .]5الزم بــه ذکــر
اســت نمونــه نفــت خــام اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش

فیزیولوژیــک اســتریل بــه حجــم  1 mLاولیــه رســانیده
شــد .سوسپانســیون ســلولی نهایــی بهعنــوان مایــه تلقیــح

بــه ارلنهــای  50 mLحــاوی  9 mLمحیــط پایــه نمکــی

و  %1نفــت خــام اضافــه و در دمــای  28 °Cو دور شــیکر
 120 rpmگرمادهــی شــد .پــس از گذشــت  10روزOD600 ،

نمونههــا خوانــده شــد و بهتریــن جدایههــا براســاس
میــزان رشــد انتخــاب شــدند [.]18

بررسی حذف نفت خام توسط جدایههای کپکی

بــه منظــور انتخــاب بهتریــن جدایـ ه کپکــی خالصســازی
شــده ،میــزان تجزیــه تمــام هیدروکربنهــای نفــت خــام
( 2)TPHتوســط ایــن جدایههــا بررســی شــد .بــه منظــور
تهیــه مایــه تلقیــح جدایههای کپکــی به ارلنهــای 50 mL

حــاوی  10 mLاز محیــط پایــه نمکــی باشــنل هــاس دارای

 %1گلوکــز و  %0/1نفــت بهعنــوان پیشکشــت اضافــه و
در دمــای  28 °Cو دور شــیکر  120 rpmگرمادهــی شــدند.

1. Bushnell Haas
2. Total Petroleum Hydrocarbons
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پــس از رســیدن جــذب نــوری نمونههــا بــه  0/6در

مرحلــه اول بــا اســتفاده از روش کشــت روی الم 1و

بهمــدت  5 minدر دور  5000 rpmســانتریفیوژ و ســه

و میکروســکوپی ایــن جدایــه بررســی شــد و پــس از

طــول مــوج  1 mL ،600 nmاز محیــط پیــش کشــت

بــار بهوســیله ســرم فیزیولوژیــک شستشــو داده شــد و
در نهایــت ،بهوســیله ســرم فیزیولوژیــک بــه حجــم

mL

 1اولیــه رســانیده شــد .مایــه تلقیــح بــه حجــم 1 mL

بــه ارلنهــای  50 mLدارای  9 mLمحیــط پایــه نمکــی
باشــنل هــاس و  %1نفــت خــام اضافــه و در دمــای

C

°

 28و دور شــیکر  120 rpmگرمادهــی شــدند .پــس از

گذشــت  21روز از گرمادهــی 10 mL ،تولوئــن (بهعنــوان

رنــگ الکتوفنــول کاتــن بلــو ،ویژگیهــای مورفولوژیــک
آن بــرای شناســایی مولکولــی ،قطعــه  ITSژن

DNA

ریبوزومــی توســط واکنــش  PCRو بهوســیل ه دو پرایمــر
ITS1ا (́)5́-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3

و

ITS4

ا(́ )5́-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3تکثیــر و توالــی

ایــن قطعــه بــهروش توالییابــی مشــخص شــد [.]21

واکنــش  PCRبهصــورت  30چرخــه بــا دمــای اتصــال
پرایمــر  54 °Cانجــام پذیرفــت .نتیج ـ ه توالییابــی قطع ـ ه

حــال نفــت خــام) بــه تمــام ارلنهــا اضافــه و بهمــدت

ژنــی  ITSبــا بانــک اطالعاتــی  CBSمطابقــت داده شــد و

تمــام محتــوای نفــت خــام موجــود در هــر ارلــن توســط

حاصــل در پایــگاه بانــک ژنــی  NCBIثبــت گردیــد.

 30 minبــرروی شــیکر بــا دور  120 rpmقــرار داده شــد.

تولوئــن اســتخراج شــد و میــزان نفــت خــام جــدا شــده

از هــر ارلــن بـهروش وزنســنجی محاســبه گردیــد [.]19

جنــس و گونـه جدایـه مــورد نظــر شناســایی شــد .توالــی

بررســی حــذف پیــرن و تتراکــوزان توســط جدایـه قارچــی
منتخب

بــه منظــور انجــام آنالیــز وزنســنجی ،تولوئــن حــاوی

بیشــتر نفــت خــام از ترکیبــات آلیفاتیــک و آروماتیــک

تعییــن شــده بــود ،ریختــه شــد .پــس از گذشــت حــدود

حلقــهای ســنگین و ترکیبــات آلیفاتیــک بلنــد زنجیــر

شــده و هیدروکربنهــای نفتــی موجــود در حاللهــا در

کمتــر و ســختتر تجزیــه میشــوند .در ایــن تحقیــق،

بعــد از اضافــه شــدن حاللهــا اندازهگیــری شــد و ایــن

زنجیــر و پیــرن بهعنــوان مدلــی از آروماتیکهــای چنــد

نهایــت بــه منظــور دســتیابی بهمیــزان تجزیــه نفــت

تتراکــوزان و پیــرن بــه ارلنهــای حــاوی محیــط کشــت،

نفــت خــام درون ظــروف شیشـهای خالــی کــه وزن آنهــا

تشــکیل شــده اســت .ترکیبــات آروماتیــک چنــد

 6 hتمــام حــال موجــود در ظــروف شیشــهای تبخیــر

بــه نســبت ســایر ترکیبــات آروماتیــک و آلیفاتیــک

تــه ظــرف باقیمانــده بــود .تفــاوت وزن ظــروف قبــل و

از تتراکــوزان بهعنــوان مدلــی از آلیفاتیکهــای بلنــد

اختــاف بیانگــر وزن نفــت موجــود در هــر نمونــه بــود .در

حلقــهای ســنگین اســتفاده شــد .بــه منظــور افــزودن

خــام توســط جدایههــا ،میــزان نفــت خــام باقیمانــده

محلولــی غلیــظ از پیــرن و تتراکــوزان بهترتیــب در

[ .]20علــت اســتفاده از نمونــه شــاهد بــه جــای در نظــر

از ایــن محلولهــا بــرای ایجــاد غلظــت مــورد نظــر بــه

حــذف نفــت خــام ،کنــار گذاشــتن مقادیــری از ترکیبــات

نشــده در دمــای  28 °Cو دور شــیکر  120 rpmگرمادهــی

خــارج شــدهاند .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از

پیشکشــت ،جدایــه منتخــب بــه ارلنهــای 50 mL

نفــت خــام را در مــدت  21روز تجزیــه کنــد بهعنــوان

گلوکــز و  100 ppmپیــرن یــا  1000 ppmتتراکــوزان

در هــر ارلــن بــا ارلــن شــاهد (فاقــد تلقیــح) ،مقایســه شــد

اســتون و هگــزان تهیــه و فیلتــر گردیــد و میــزان مناســب

گرفتــن مقــدار اضافــه شــده اولیــه بــرای ســنجش میــزان

ارلنهــا اضافــه شــد و بهمــدت  24 hبهصــورت تلقیــح

فــرار نفــت اســت کــه در طــول مــدت گرمادهــی از محیط

شــدند تــا تمــام حــال تبخیــر گردیــد [ .]22بــرای تهیـ ه

ایــن مرحلــه ،جدایـهای کــه میتوانســت بیشــترین میــزان

حــاوی  10 mLمحیــط کشــت باشــنل هــاس حــاوی %1

جدایــه برتــر بــرای ادامــ ه بررســیها انتخــاب شــد.

اضافــه و مشــابه بخــش قبــل در دمــای  28 °Cو دور

شناسایی جدایه منتخب

بــه منظــور شناســایی جدایــ ه کپکــی منتخــب ،در

rpm

 120شــیکر گرمادهــی گردیــد.

1. Slide Culture
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پــس از رســیدن جــذب نــوری نمونههــا بــه  0/6در

نمــودار اســتاندارد بــا مقادیــر  0/75 ،0/5 ،0/25و %1

 5ســانتریفیوژ

ح -بررســی میــزان تولیــد ســورفکتانت توســط ســویه

طــول مــوج  1 mL ،600 nmاز محیــط پیــش کشــت

در دور

rpm

 5000و بهمــدت

min

بــرای تتراکــوزان تهیــه شــد [.]24

گردیــد و ســه بــار بهوســیله ســرم فیزیولوژیــک

منتخــب بــا اســتفاده از روش گســترش روغــن

برگردانــده شــد .محلــول نهایــی بهعنــوان مایــه تلقیــح

منتخــب ،یــک کشــت مناســب از ســویه بهصــورت

شستشــو و بــا ســرم فیزیولــوژی بــه حجــم  1 mLاولیــه

بــه ارلنهــای  50 mLحــاوی  9 mLمحیــط باشــنل

هــاس دارای  500 ppmپیــرن یــا  %1تتراکــوزان ( تنهــا

بــه منظــور ارزیابــی تولیــد ســورفکتانت توســط ســویه
مشــابه بــا قســمتهای پیشــین انجــام شــد و بهمــدت

 21روز در یــک شــیکر (در دمــای  28 °Cو دور شــیکر

منابــع کربــن) اضافــه و در دمــای  28 °Cو دور شــیکر

 )120 rpmگرمادهــی شــد .پــس از  21روز ،توانایــی ایــن

زمــان گرمادهــی محتــوای پیــرن و تتراکــوزان موجــود

گســترش روغــن مــورد بررســی قــرار گرفــت [ .]25نفــت

میــزان پیــرن و تتراکــوزان توســط کروماتوگرافــی گازی

حــاوی  50 mLآب مقطــر افــزوده شــد .محتویــات ارلــن

حــذف میــزان پیــرن و تتراکــوزان هــر ارلــن بــا نمون ـه

شــد و  10 µmاز مایــع رویــی بــه ســطح نفــت خــام

 120 rpmگرمادهــی شــدند .پــس از گذشــت  21روز از

در ارلنهــا توســط  10 mLتولوئــن جداســازی شــد.

( )GCســنجیده شــد و بــرای بهدســت آوردن درصــد

شــاهد (فاقــد تلقیــح) مربــوط بــه خــودش کــه تمــام

شــرایط مشــابه را طــی کــرده بــود ،مقایســه گردیــد [22

و .]23

شــرایط انجــام کروماتوگرافــی گازی ( )GCبــرای
ســنجش میــزان تتراکــوزان و پیــرن

پــس از اســتخراج پیــرن و تتراکــوزان باقیمانــده مربــوط
بــه هــر ارلــن توســط تولوئــن ،محلــول آلــی نهایــی بــه
ویالهــای شیشــهای تمیــز انتقــال یافــت و بــه منظــور
جلوگیــری از تبخیــر در محــل ســرد و خنــک نگهــداری

ســویه بــرای تولیــد بیوســورفکتانت بــا اســتفاده از روش

خــام ( )20 mLبــه یــک ظــرف بــزرگ (بــا قطــر )20 cm

حــاوی ســویه منتخــب در دور  5000 rpmســانتریفیوژ
اضافــه شــد .در صــورت وجــود ســورفکتانت هالــهای

روشــن در وســط نفــت خــام ایجــاد میگــردد [.]25

قطــر هالــه روشــن در ســطح نفــت خــام در کش ـتهای

ســه گانــه اندازهگیــری شــد و بــا  10 mLآب مقطــر
بهعنــوان کنتــرل منفــی مقایســه گردیــد.

بررســی اثــر اســتفاده از ســورفکتانتهای شــیمیایی و
زیســتی در افزایــش بــازده حــذف زیســتی

یکــی از مشــکالت اصلــی در زمینــه تجزیــه

هیدروکربنهــای نفتــی ،حاللیــت و دسترســی

شــد .تزریــق نمونههــا بهدســتگاه کروماتوگرافــی گازی

زیســتی پاییــن ایــن ترکیبــات اســت .بههمیــن دلیــل

طــول  30 mو قطــر خارجــی  0/25 mmو قطــر داخلــی

انحاللپذیــری ترکیبــات آبگریــز میشــوند بهعنــوان

 Shimidzuمجهــز بــه ســتون موئیــن اینوواکــس بــه
 0/25 µmانجــام شــد .دمــای اولیــه آون  100 °Cبــود و

پــس از  1 minبــا ســرعت  20 °Cدر دقیقــه بــه دمــای

یــک راه حــل بــرای رفــع ایــن نقیصــه در نظــر گرفتــه

میشــود .بههمیــن دلیــل از ســورفکتانت بــرای بهبــود

 10/5در ایــن دمــا

کارآیــی ایــن ســویه در تجزیــه نفــت خــام اســتفاده

بهعنــوان گاز حامــل اســتفاده شــد .حجــم تزریــق

اثــر ســورفکتانت شــیمیایی توییــن  80و ســورفکتانت

C

°

 320رســید و بهمــدت

اســتفاده از ترکیبــات فعــال ســطحی کــه باعــث افزایــش

min

ثابــت مانــد .از گاز هلیــوم بــا خروجــی ثابــت 1 mL/min

 1 µmو دمــای تزریــق  250 °Cبــود .نــوع آشکارســاز
دســتگاه ،یونیزاســیون شــعلهای )FID( 1بــود .تزریــق

نمونههــای اســتاندارد تتراکــوزان بــرای رســم منحنــی

کالیبراســیون نیــز در شــرایط مشــابه انجــام پذیرفــت.

شــد .بههمیــن دلیــل در ایــن تحقیــق بــه مقایســه
زیســتی رامنولیپیــد پرداختــه شــد.

1. Flame-Ionization Detector
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در ایــن مرحلــه تمــام کشــتهای مربــوط بــه تجزیــه

هیدروکربنهــای ســنگین از مناطــق دارای آلودگیهــای

حجمــی) توییــن  80و ( %0/01وزنی/حجمــی) رامنولیپیــد

مثــال در ســال  Potinو همکارانــش بــا اســتفاده از خــاک

زیســتی نفــت خــام ،پیــرن و تتراکــوزان ( %0/2وزنــی/

بســیار قدیمــی صــورت گرفتــه اســت [ .]28بهطــور

(رامنولیپیــد  %90از شــرکت ســیگما آلدریــچ )1بهصــورت

دارای آلودگــی قدیمــی اطــراف یــک ایســتگاه اســتخراج

و توییــن  80بــا توجــه بــه مقــدار بهین ـهای کــه توســط

بــود ،توانســت  21نــوع قــارچ مختلــف را جداســازی کنــد

مجــزا اضافــه شــد .غلظــت اســتفاده شــده از رامنولیپیــد

 Chenو همــکاران و  Laiو همــکاران اعــام شــده بــود،

انتخــاب گردیــد [ 26و  .]27شــرایط ایــن کشـتها ماننــد
نحــوه تهیــه پیــش کشــت مناســب ،شــرایط گرمادهــی
(دمــا و دور شــیکر) و مــدت زمــان تجزیــه کام ـ ً
ا مشــابه

گاز کــه دارای تجمــع بســیار باالیــی از PAHهــای ســنگین

کــه از میــان دو قــارچ فوزاریــوم و کونیوتریــوم دارای
توانایــی مناســبی در جهــت تجزیــه زیســتی مخلوطــی از

PAHهــای مختلــف بودنــد [.]29

حذف نفت خام توسط جدایههای قارچی

بــا کشــتهای پیشــین بــود.

بــه منظــور دســتیابی بــه جدایــهکپکــی برتــر بــرای

بحث و نتایج

توســط ایــن  8جدایــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج

ارزیابــی رشــد جدایههــای کپکــی در محیــط نمکــی
حــاوی نفــت خــام

پــس از انجــام خالصســازی ،در مجمــوع  43جدایــه

کپکــی مختلــف از منطقــه پازنــان جداســازی شــد .در
مرحلــه اول توانایــی ایــن جدایههــا در مصــرف نفــت
خــام بهعنــوان تنهــا منبــع کربــن و انــرژی ارزیابــی
شــد .از میــان  40جدایــه مختلــف 24 ،جدایــه بهطــور

کلــی نتوانســتند در محیــط پایــه نمکــی کــه نفــت خــام
بهعنــوان تنهــا منبــع کربــن در آن وجــود داشــت ،رشــد

کننــد و  11جدایــه دیگــر نیــز بــه مقــدار بســیار کمــی
قــادر بــه رشــد بودنــد و مقــدار کمــی از نفــت را مصــرف

کردنــد (کمتــر از  .)%10ایــن دو دســته از جدایههــا

کنــار گذاشــته شــدند .در انتهــا 8 ،جدایــ ه کپکــی کــه
میتوانســتند در محیــط پایــه نمکــی حــاوی نفــت خــام

بهعنــوان تنهــا منبــع کربــن بهخوبــی رشــد کننــد ،بــرای

ادامــه بررســیها انتخــاب شــدند .ســال هســتند .الزم

بــه ذکــر اســت کــه در مناطــق دارای آلودگــی قدیمــی

هیدروکربنهــای ســنگین موجــود در نفــت خــام بــا
گذشــت ســالها متمــادی تجمــع یافتهانــد و بههمیــن

دلیــل ســویههای میکربــی موجــود در ایــن مناطــق بــرای
تجزیــه زیســتی ایــن دســت ه از هیدروکربنهــا ســازگار

شــدهاند .بههمیــن دلیــل تحقیقــات بســیاری مبنــی

بــر جداســازی ســویههای توانمنــد در تجزیــه زیســتی

انجــام بررس ـیهای تکمیلــی ،میــزان تجزیــه نفــت خــام

مربــوط بهمیــزان تجزیــه نفــت خــام توســط ایــن 8
جدایــه در جــدول  2آورده شــده اســت.

جــدول  2میــزان حــذف نفــت خــام توســط جدایههــای کپکــی
مختلــف پــس از  21روز
میزان حذف نفت خام ()%

نام جدایه

45/31

F11

46/94

F12

52/97

F13

47/30

F14

49/07

F15

39/72

F16

43/54

F17

45/68

F18

همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص اســت ،جدایـه F13

بــا  ،%52/97بــه نســبت ســایر جدایههــا تــوان بیشــتری

در تجزیــه نفــت خــام داشــت و بههمیــن دلیــل بــرای
ادامــه آزمایشهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .همچنیــن

جدایههــای  F15و  F14بهترتیــب بــا  %49/07و %47/30

بعــد از  F13بیشــترین میــزان حــذف را داشــتند و  F16بــا
 ،%39/72کمتریــن میــزان حــذف را از خــود نشــان داد.

1. Sigma-Aldrich
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در پژوهشــی کــه توســط

Atangana

و همکارانــش

گــروه ،دســتهای از میکروارگانیســمها وجــود دارنــد

بــرروی تجزیــه PAHهــا توســط قارچهــا انجــام شــد ،از

کــه از مــواد واســطه حاصــل از تجزیــه ناقــص نفــت

غیرتجزیهکننــده در کشــت غنیســازی تهیــه شــده

و آنهــارا بــه مــواد ســادهتری تجزیــه میکننــد .در

امــر کــه حتــی در چنیــن مناطقــی بــا آلودگــی قدیمــی

از میکروارگانیســمها وجــود دارنــد کــه بــا تولیــد

میــان  23جدایــه اولیــه خالصســازی شــده  8جدایــه

ن حاصــل شــده اســت [ .]30علــت ایــن
روی هیدروکرب ـ 
هــم جدایههــای غیرتجزیهکننــده توانایــی رشــد دارنــد،
ایــن اســت کــه در محیــط دارای آلودگــی نفتــی انــواع

مختلفــی از میکروارگانیســمها بهصــورت مســتقیم و

غیرمســتقیم در تجزیــه ترکیبــات آالینــده نفتــی نقــش

توســط میکروارگانیســمهای پیشــین اســتفاده کــرده

میــان ایــن مجموعههــای تجزیهکننــده ،گــروه دیگــری

بیوســورفاکتانت و انــواع مــواد فعــال ســطحی دسترســی

بیــن ترکیبــات نفتــی و تجزیهکنندههــا را افزایــش
میدهنــد [.]32

شناسایی جدایه منتخب

دارنــد و از آنجــا کــه هــر نــوع خــاص میکروارگانیســم

بــه منظــور شناســایی ســویه  ،F13در مرحلــه اول تصاویــر

را دارد ،وجــود یــک مجموعــه از میکروارگانیســمهای

مــورد بررســی قــرار گرفــت (شــکل  .)1بــا توجــه بــا تصویر

میکروارگانیســمهای تجزیهکننــده نفــت بــا حملــه

ســاختار کلومــا 1و کندیوســپورهای 2جنــس آســپرژیلوس

تنهــا توانایــی حــذف تعــداد محــدودی از ترکیبــات نفتــی

میکروســکوپی مربــوط بــه کشــت روی اســاید شیشـهای

تجزیهکننــده اثــر بیشــتری دارد [ .]31بهطــور مثــال

میکروســکوپی حاصــل از کشــت روی اســاید شیش ـهای،

مســتقیم بــه ترکیبــات نفتــی و مصــرف آنهــا بهعنــوان

منبــع مغــذی بــه فعالیــت میپردازنــد .در کنــار ایــن

بهوضــوح مشــاهده شــد (شــکل  1ب).

شــکل  1الــف -درخــت فیلوژنــی حاصــل بــرای ســویه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس  F13بــا اســتفاده از پرایمرهــای  ،ITSبــا الگوریتــم
 Neighbor joiningنرمافــزار  ،7 Megaب) تصویــر میکروســکوپی مربــوط بــه جدایــ ه منتخــب بــا بزرگنمایــی  1000 Xو اســتفاده از
رنــگ الکتوفنــول بلــو
1. Columella
2. Condiospore

افزایش تجزیه زیستی ...

69

در ادامــه بــرای شناســایی نهایــی ایــن ســویه ،توالــی

پیــرن بــا  %47/06در مقایســه بــا تتراکــوزان و نفــت

شــد کــه نشــاندهند ه شــباهت  %100جدایــه  F13بــا

 %52/97اســت ،مقــدار کمتــری اســت.

قطعــ ه  ITSآن بــا بانــک اطالعاتــی  CBSمطابقــت داده

گونــه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس 1بــود .در نهایــت،
درخــت فیلوژنــی مربــوط بــه جدای ـهی  F13بــا اســتفاده
از الگوریتــم

Neighbor joining

و نرمافــزار

رســم شــد (شــکل  1الــف) .توالــی جزئــی

Mega 7

5.8S rRNA

ایــن ســویه بــا شــماره دسترســی  KY565473در پایــگاه
اطالعاتــی  NCBIثبــت شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه

تــا بــه حــال گزارشــی مبنــی بــر تجزیـ ه ترکیبــات نفتــی

توســط اینگونــه گــزارش نشــده اســت.

بررســی توانایــی حــذف پیــرن و تتراکــوزان توســط
آســپرژیلوس ســودودفلکتوس

خــام در شــرایط مشــابه ،کــه بهترتیــب برابــر  %58/73و

جــدول  3میــزان تجزیــه آالیندههــای مختلــف در طــول  21روز
توسط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس F13
میزان حذف ( )%نوع منبع کربن (آالینده) موجود در محیط
52/97

نفت خام

47/06

پیرن

58/73

تتراکوزان

مقــدار تتراکــوزان و نفــت خــام اســتفاده شــده در ایــن
تســت  20برابــر از پیــرن بیشــتر بــوده اســت .بــا ایــن

وجــود ،مقــدار بیشــتری از تتراکــوزان در مــدت  21روز

بــرای بررســی تــوان ســویه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس

تجزیــه شــده اســت کــه ممکــن اســت بیــان کننــدهی

تتراکــوزان بهعنــوان دو هیدروکربــن مــدل بهترتیــب

زیســتی کمتــر پیــرن در مقایســه بــا تتراکــوزان باشــد.

اســتفاده شــد .پیــرن یــک هیدروکربــن آروماتیــک ســمی

آزمایشــگاه انجــام شــده اســت کــه نشــان میدهــد درصــد

محیطهــای آبــی نامحلــول اســت و دسترســی زیســتی

بهشــدت افــت میکنــد .براســاس پژوهشهــای قبلــی،

زیــادی در منطقــه آلــوده باقیمانــده و بــرای ســامت

بیــن تجزیــه زیســتی آروماتیکهــای چنــد حلقــهای و

[ .]3تتراکــوزان هیدروکربنــی خطــی بــوده کــه ســمیت

ســویه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس  F13از منطقـهای بــا

ماننــد پیــرن دارد ،امــا بهدلیــل داشــتن زنجیــره کربنــی

فعالیــت در حضــور اینگونــه ترکیبــات ســازگاری خوبــی

زیســتی بســیار پایینــی در محیطهــای آبــی دارد کــه

ترکیبــات آروماتیــک چنــد حلقــهای ماننــد پیــرن در

شــده کــه ممکــن اســت باعــث تغییــر دراکولــوژی

حســاستر و ســختتر اســت .طبــق اعــام  El-Alawiو

پیــرن و تتراکــوزان توســط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس

پیــرن بهعنــوان PAHهــای دارای حاللیــت بســیار پاییــن

خــام مقایســه شــده اســت و همچنیــن نتایــج خروجــی

[.]34

 F13در تجزیــه ترکیبــات ســنگین نفتــی ،از پیــرن و

ســمیت باالتــر ،ســخت تجزیهپذیــر بــودن یــا دسترســی

بــرای PAHهــا و آلیفاتیکهــای بلنــد زنجیــر (ســنگین)

عالوهبــر ایــن ،آزمایشهــای دیگــری در همیــن

بــا خــواص جهشزایــی و ســرطانزایی بــوده کــه در

تجزیــه زیســتی پیــرن در غلظتهــای بیشــتر از 500 ppm

ت زمــان
بهشــدت پایینــی دارد و بههمیــن علــت ،مــد 

میتــوان گفــت کــه در شــرایط یکســان اختــاف زیــادی

محیــط و جانــداران ســاکن در آن بســیار مضــر اســت

آلیفاتیکهــا وجــود دارد [ ،]33ولــی بهســبب آنکــه

پایینتــری بــه نســبت ترکیــات آروماتیــک چنــد حلقــه

آلودگیهــای نفتــی ســنگین جــدا شــد ه بــرای رشــد و

بلنــد ( 24عــدد اتــم کربــن) انحاللپذیــری و دسترســی

پیــده کــرده اســت .پاکســازی محلهــای آلودگــی از

باعــث حضــور طوالنــی مــدت ایــن ترکیــب در محیــط

مقایســه بــا آلیفاتیکهایــی نظیــر تتراکــوزان بــه مراتــب

میکروبــی محیــط آلودگــی گــردد [ .]1میــزان حــذف

همــکاران در مقالــهای کــه منتشــر شــد ،پیــرن و بنــزو

 F13در جــدول  3آورده اســت .بــا میــزان تجزیــه نفــت

و در نتیجــه بســیار ســخت تجزیهپذیــر معرفــی شــدند

حاصــل از  GCپیــرن و تتراکــوزان در شــکل  2نشــان

داده شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  ،3میــزان تجزیــه

1. Aspergillus Pseudodeflectus
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250000

الف

200000
100000

میزان جذب

150000
50000
13
13 /64
13/66
/
13 68
13 /7
13 /72
/
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/
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13 /8
13/82
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13/88
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13/92
13 /94
13 /96
/9
14 8

0

زمان ()min

نمونه حاوی پیرن

شاهد حاوی پیرن

ب

میزان جذب

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

18
18 /14
18/16
/
18 18
18 /2
18 /22
/
18 24
18/26
/
1828
18 /3
18/32
18 /34
18 /36
/
1838
18 /4
18 /42
18 /46
/
18 44
/48
زمان ()min
شاهد حاوی تتراکوزان
نمونه حاوی تتراکوزان

شــکل  2نمــودار خروجــی  GCمربــوط بــه حــذف پیــرن وتتراکــوزان توســز ســویه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس  F13الــف) میــزان پیــرن
موجــود در نمونــه شــاهد و نمونــه تلقیــح شــده ،ب) میــزان تتراکــوزان موجــود در نمونــه شــاهد و نمونــه تلقیــح شــده

 Dianaو همــکاران میــزان تجزیــه پیــرن و فنانتــرن را

آلیفاتیکهــای بــا طــول زنجیــر  20کربــن بــه بــاال تنهــا

مختلــف قارچــی و باکتریایــی مقایســه کــرده و اعــام

بــاالی آســپرژیلوس ســودودفلکتوس در تجزیــه مشــتقات

در غلظــت  50 ppmو مــدت  7روز توســط  5ســویه

نمودنــد کــه ســوی ه کپکــی فوزاریــوم FPyF3 1بیشــترین
توانایــی را در تجزیــه ترکیبــات آروماتیــک چنــد حلقــه

دارد و تجزیــه پیــرن بــه نســبت فنانتــرن بســیار کمتــر

اســت [ .]5عالوهبــر ایــن Dede ،و همــکاران در تحقیقــی

بــه  %50میرســد [ .]4ایــن مطالــب نشــاندهنده تــوان

ســنگین نفــت خــام ماننــد پیــرن ( PAHســنگین) و

تتراکــوزان (آلیفاتیــک بلنــد زنجیــر) اســت.

میزان تولید سورفکتانت توسط آسپرژیلوس سودودفلکتوس
F13

بــه بررســی تجزیــه ترکیبــات آلیفاتیــک توســط یــک

بررســی هالــه روشــن ایجــاد شــده روی ســطح نفــت خــام

آلیفاتیــک در مقایســه بــا ســایر ترکیبــات نفــت خــام

و مقایســه آن بــا میــزان هالــه روشــن ایجــاد شــده روی

دارای کمتــر از  10کربــن هســتند بهصــورت  %100در

داد کــه ســویه توانایــی مناســبی در تولیــد ســورفکتانت

ســوی ه کپکــی پرداختنــد و بیــان کردنــد کــه ترکیبــات

توســط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس

راحتتــر و ســریعتر تجزیــه میشــوند و آنهایــی کــه

ســطح نفــت خــام توســط آب مقطــر ( )1/1 cmنشــان

 5روز اول فرآینــد تجزیــه میشــوند .ایــن میــزان بــرای

نــدارد.

کل آلیفاتیکهــای نفــت خــام بعــد از گذشــت 30
روز از آغــاز تجزیــه حــدود  %90اســت ولــی در مــورد

F13ا (cm

)2/3

1. Fusarium
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بههمیــن دلیــل میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســویه

در شــکل  3نشــان داده شــده اســت .بــا توجه بــه جدول 4

کمتــری هســتند دارای مشــکل اســت .پــس میتــوان

هیدروکربنهــای نفتــی مشــخص اســت .رامنولیپیــد

مــورد بررســی در تجزیــه ترکیباتــی کــه دارای حاللیــت
بــا اســتفاده از یــک ترکیــب ســورفکتانت و افزایــش

انحاللپذیــری ایــن ترکیبــات ،کارآیــی ســویه را در

حــذف نفــت خــام بهبــود بخشــید.

مقایســه اثــر توییــن  80و رامنولیپیــد در افزایــش تجزیــه
زیســتی

ترکیبــات فعــال ســطحی بــا کاهــش انــرژی آزاد انحــال
ترکیبــات آبگریــز ،موجــب افزایــش انحاللپذیــری

ایــن ترکیبــات در محیطهــای آبــی میشــوند .افزایــش
انحاللپذیــری ،دسترســی زیســتی ترکیبــات دارای

انحــال پاییــن را بــرای میکروارگانیســمها افزایــش داده

و باعــث بهتــر شــدن فرآینــد تجزیــه میگــردد [ .]26در

ایــن پژوهــش اثــر ســورفکتانت شــیمیایی توییــن  80و
ســورفکتانت زیســتی رامنولیپیــد بــا توجــه بــه تحقیقــات
ســایر محققــان [ 26و  ]27در تجزیــه زیســتی نفــت خــام،

پیــرن و تتراکــوزان مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
مقــدار تجزیــه نفــت خــام  ،پیــرن و تتراکــوزان توســط

جدایــه منتخــب در حضــور توییــن ( 80بهمیــزان %0/2
وزنــی /حجمــی) و رامنولیپیــد (بهمیــزان  %0/01وزنــی/

حجمــی) در جــدول  4آورده شــده اســت .همچنیــن،

نمــودار خروجــی  GCمربــوط بــه تس ـتهای ایــن بخــش

تأثیــر مثبــت ترکیبــات فعــال ســطحی در تجزیــه زیســتی

بهعنــوان یــک ســورفکتانت زیســتی نســبت بــه توییــن

 80در مقادیــر بســیار کمتــر ( )1:20تأثیــر مثبتتــری
داشــته اســت .رامنولیپیــد دارای پایــه زیســتی بــوده و

بههمیــن دلیــل زیســت تخریبپذیــر اســت و تــا کنــون

هیچگونــه آلودگــی ثانویــه و ســمیت خاصــی در مــورد آن
گــزارش نشــده اســت و در مقابــل آن توییــن  80بهعنــوان
یــک ســورفکتانت شــیمیایی دارای ســاختاری لیپیــدی

بــوده و توســط توســط ســویه اســتفاده شــده تجزیــه

نمیشــود .اســتفاده از تويیــن  80باعــث شــد کــه میــزان
تجزیــه نفــت خــام ،پیــرن و تتراکــوزان از مقادیــر اولیــه

 47/06 ،52/97و  %58/73بهترتیــب بــه مقادیــر ،64/89

 57/39و  %70/78افزایــش یابــد .در واقــع بــا اســتفاده
از توییــن  80کارآیــی فرآینــد تجزیــه زیســتی ایــن ســه
مــاده توســط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس در حــدود 20
تــا  %30افزایــش مییابــد .در مقابــل ،رامنولیپیــد میــزان

تجزیــه زیســتی نفــت خــام ،پیــرن و تتزاکــوزان را حــدود

 25تــا  %35افزایــش داده و مقــدار اندازهگیــری شــده
بهترتیــب بــرای نفــت خــام ،پیــرن و تتراکــوزان ،68/86
 60/31و  %75/24اســت .ایــن نتایــج نشــاندهند ه تأثیــر
بــاالی رامنولیپیــد در افزایــش تجزیــه زیســتی ،آن هــم در
مقادیــر  20برابــر کمتــر از توییــن  80اســت.

جــدول  4میــزان حــذف زیســتی نفــت خــام ،پیــرن و تتراکــوزان توســط آســپرژیلوس ســودودفلکتوس  F13در حضــور و عــدم حضــور
ســورفکتانت
میزان حذف ()%

نوع منبع کربن (آالینده) موجود در محیط

52/97

نفت خام

47/06

پیرن

58/73

تتراکوزان

64/89

نفت خام

57/39

پیرن

70/78

تتراکوزان

68/86

نفت خام

60/31

پیرن

75/24

تتراکوزان

نوع سورفکتانت
بدون سورفکتانت

تویین 80

رامنولیپید

شماره  ،111خرداد و تیر 1399
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نمونه پیرن همراه با رامنولیپید

زمان ()min
نمونه همراه با تویین 80

شاهد

ب

میزان جذب
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18/16
/
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/
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/
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18 /36
/
1838
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18 /42
18 /46
/
18 44
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نمونه تتراکوزان همراه با

زمان ()min

شاهد حاوی تتراکوزان

تویین 80
نمونه تتراکوزان همراه با رامنولیپید
شــکل  3شــکل  2نمــودار خروجــی  GCمربــوط بــه حــذف پیــرن و تتراکــوزان توســط ســویه آســپرژیلوس ســودودفلکتوس  F13در
حضــور توییــن  80و رامنولیپیــد الــف) میــزان پیــرن موجــود در نمونــه شــاهد و نمونههــای تلقیــح شــده همــراه بــا توییــن  80و
رامنولیپیــد ،ب) میــزان تتراکــوزان موجــود در نمونــه شــاهد و نمونههــای تلقیــح شــده همــراه بــا توییــن  80و رامنولیپیــد

 Laiو همــکاران در تحقیــق خــود کــه انجــام دادنــد

اثــر بیشــتر ترکیبــات فعــال ســطحی در تجزیــه ترکیبــات

ســورفاکتین و دو ســورفکتانت شــیمیایی توییــن 80

فعــال ســطحی را در تجزیــه ترکیبــات مختلــف بــا

بــه بررســی اثــر دو ســورفکتانت زیســتی رامنولیپیــد،
و تریتــون ایکــس ( 100مقادیــر تمامــی آنهــا برابــر

 %0/2وزنــی /حجمــی) در تجزیــه زیســتی نفــت خــام

از خــاک پرداختنــد و بیــان کردنــد هــر کــدام از ایــن
مــواد ترکیبــات میــزان تجزیــه را بهترتیــب ،14 ،23

 6و  %4افزایــش داده کــه رامنولیپیــد بیشــترین مقــدار
تغییــر مثبــت را نشــان داد [ .]27در مطالعــه دیگــری،

 Chenو همــکاران تأثیــر اســتفاده از رامنولیپیــد را در

محیــط شبیهســازی شــده دریایــی (مقــدار )%0/02

را بررســی نمودنــد و اعــام داشــتند کــه رامنولیپیــد

میــزان تجزیــه نفــت خــام را  %5/63افزایــش میدهــد.
نکتــه دیگــری کــه میتــوان از ایــن نتایــج متوجــه شــد،

آلیفاتیــک بــه نســبت آروماتیکهــا اســت .تأثیــر مــواد
توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده میتــوان بهصــورت
Crude Oils < n-alkanesا˂ PAHs

نشــان داد.

Chen

و

همکارانــش همچنیــن در مقالــه خــود ،اعــام کــرده

بودنــد کــه تأثیــر اســتفاده از رامنولیپیــد بــرروی

هیدروکربنهــای موجــود در نفــت خــام بهصــورت
˃ PAHsا ˃ biomarkersا  n-alkansاســت [ ]34کــه بــا

نتایــج بهدســت آمــده در ایــن پژوهــش همخوانــی دارد.
نتیجهگیری

در ایــن تحقیق ،جدای ه قارچی آســپرژیلوس ســودوفلکتوس
ـه نفتی پازنان جداســازی شــد.
 F13از منطقـ 
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رامنولیپیــد در تجزیــه زیســتی هیدروکربنهــای ســنگین

 تتراکــوزان (آلیفاتیــک ســنگین%1 ایــن جدایــهتوانســت

 نفــت خــام، میتوانــد میــزان تجزیــه پیــرن،بســیار پاییــن

%51/42  و58/84 ســنگین) را بهترتیــب بهمیــزان

بررســی شــد و نشــان داده شــد رامنولیپیــد در غلظــت

 افزایــش%35  و30 ،25 و تتراکــوزان را بهترتیــب حــدود

 نتایــج بهدســت آمــده در ایــن مطالعــه میتوانــد.دهــد

در زیســت پاالیــی مناطــق آلــوده بــه هیدروکربنهــای

.نفتــی کمــک کننــد

 پیــرن (آروماتیــک چهــار حلقههــای500 ppm ) وC24

 عملکــرد ایــن جدایــه نشــان از تــوان بــاالی.حــذف کنــد
آن بــرای اســتفاده در پاکســازی زیســتی مناطقــی کــه

دارای آلودگیهــای بســیار قدیمــی بــا هیدروکربنهــای
 از طــرف دیگــر در ایــن تحقیــق. دارد،ســنگین هســتند

اثــر مناســب ســورفکتانتها و بهخصــوص بیوســورفکتانت
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