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 -1گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران
 -2دانشکده شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،ایران
تاريخ دريافت92/12/14 :

تاريخ پذيرش93/6/15 :

چكيده
تجزیــه زیســتی نشاســته مــورد اســتفاده در ســیال حفــاری توســط میکــرو ارگانیس ـمها ،باعــث کاهــش غلظــت ایــن مــاده در ترکیــب
و در نتیجــه کاهــش کارایــی ســیال میشــود .پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی باکتریهــای عمــده تجزیــه کننــده نشاســته در
ســیال حفــاری ،جهــت تعییــن رشــد و فعالیــت ایــن ارگانیسـمها انجــام شــده اســت .بــراي ايــن منظــور باکتریهــای موجــود در ســیال
برگشــتی از چــاه جداســازی و فعالیــت آمیــازی آنهــا بــا اســتفاده از تســت هیدرولیــز نشاســته بررســی گردیــد .جدایــه بــا بیشــترین
توانایــی تجزیــه نشاســته در  3دمــای  45 °C ،37 °Cو  55 °Cبهعنــوان ســویه منتخــب بــا روش SrRNAا 16مــورد شناســایی قــرار
گرفــت و منحنــي رشــد ســويه منتخــب رســم گرديــد 54 .ســویه باکتــری شــامل  26باســیل گــرم مثبــت 22 ،باســیل گــرم منفــی و
 6کوکوســی گــرم مثبــت جداســازی شــدند 18 .جدایــه از  26باســیل گــرم مثبــت اســپوردار بودنــد 3 .جدایــه در هــر  3دمــای ،37˚C
 45˚Cو  55˚Cرشــد و فعالیــت آمیــازی قابــل توجهــي داشــت .باکتــری بــا توانایــی ایجــاد بیشــترین هالــه آمیــازی بهعنــوان جدایــه
منتخــب برگزیــده شــد .نتایــج حاصــل از آنالیــز SrRNAا ،16شــباهت  %99/8جدایــه منتخــب بــه باســیلوس لیکنــی فرمیــس را نشــان
داد .فعالتریــن تجزیــه کننــدگان نشاســته در شــرایط ویــژه چــاه ،باســیلهای گــرم مثبــت اســپوردار متعلــق بــه جنــس باســیلوس
نظیــر باســیلوس لیکنــی فرمیــس جــدا شــده در ایــن تحقیــق میباشــد .شناســایی عوامــل تجزیــه بــه منظــور انتخــاب بیوســاید مناســب
در جهــت ممانعــت از تجزیــه زیســتی حائــز اهمیــت اســت.

كلمات كليدي :تجزیه زیستی ،نشاسته ،سیال حفاری

بــا پایــه روغنــی ( 2)OBMsو ســیال بــا پایــه ســنتزی

مقدمه

ســیال حفــاری (گل حفــاری) شــامل فــاز مایع پیوســتهای
اســت کــه بســته بــه مایــع اصلــی تشــکیلدهنده بــه

یکــی از  3شــکل ســیال بــا پایــه آبــی ( ،1)WBMsســیال
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( 3)SBMsوجــود دارد .ترکیــب ســیال بــه میــزان زیــادی

بــه شــرایط اختصاصــی چــاه ماننــد دمــا و فشــار اعمــاق
چــاه ،زمینشناســی و عوامــل دیگــر بســتگی دارد.

1. Water- Based Muds
2. Oil- Based Muds
3. Synthetic- Based Muds

شماره ،86
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ســیال حفــاری پایــه آبــی بــا پایــه پلیمــر آلــی نســبت

مــرور زمــان باعــث کاهــش غلظــت مــورد نظــر این مــاده در

باالتــر ،ســمیت کمتــر و ســازگاری بیشــتر بــا محیــط،

ممانعــت از تجزیــه عوامل پلیمری ،شــامل اســتفاده از عوامل

بــه ســایر ســیالهای ســاخته شــده ،بــا وجــود کارایــی
تجزیهپذیــری زیســتی باالیــی دارد [ .]1پلیمرهــای

آلــی بــا وزن مولکولــی بــاال ،منبــع اصلــی کربــن و

انــرژی بــرای میکروارگانیســمها میباشــند .بــه ایــن
ترتیــب کــه آنزیمهــای اختصاصــی بــر پیوندهــای درون

مولکولــی پلیمرهــا اثــر نمــوده و واحدهــای مونومــری را

آزاد میســازند کــه بهعنــوان منابــع Cا N ،و  Pتوســط

میکروارگانیســمها مصــرف میشــوند [ .]2مصــرف
متابولیــک ترکیبــات آلــی درون ســیال توســط گروهــی
از باکتریهــا ،مخمرهــا و قارچهــا انجــام میشــود.

پلیمرهایــی ماننــد نشاســته و مشــتقات آن بــرای افزایــش
ویســکوزیته ســیال بــه آن افــزوده میشــود .نشاســته
توســط بســياري از ميكروارگانيســمها (قارچهــا،

باكتريهــا) تخمیــر میگــردد [ .]3میکروارگانیســمهای
هــوازی باعــث تجزیــه بیولوژیــک و ســریع ســیال میشــود.
تجزیــه بیهــوازی کــه بســیار آهســتهتر از انــواع هــوازی

ترکیــب و در نتیجــه کاهــش کارایــی ســیال میشــود [.]3

بیوســایدی 2مناســب اســت [ 2و  . ]6شناســایی نســبتا دقیق
میکروارگانیســمهای تجزیهکننــده نشاســته میتوانــد بــه

انتخــاب بیوســاید مناســب کمــک کنــد [ .]7در مطالعــه
 Nnubiaو  Okpokwssiliدر  32 ،1992ایزولــه جداســازی
شــد کــه شــامل  6قــارچ متعلــق بــه جنــس پنیســیلیوم

و  26باکتــری گــرم مثبــت متعلــق بــه جنسهــای
باســیلوس ،اســتافیلوکوکوس ،میکروکوکــوس ،کورینــه

باکتریــوم و نوکاردیــا بــود .در بررســی میکروبیولــوژی
خردههــای گل حفــاری توســط  Nnubiaو ،Okpokwssili

همچنیــن بررســی پتانســیل تجزیــه زیســتی ســیال
حفــاری توســط ســویههای اســتافیلوکوک خــاک توســط
 Nwekeو همــکاران در ســال  ،]9[ 2004از تســتهای

بیوشــیمیایی بــرای شناســایی باکتریهــای جداشــده
اســتفاده شــد کــه مشــابه بــا روشهــای شناســایی مــورد
اســتفاده در پژوهــش حاضــر میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه

رخ میدهــد فرآینــد مهمــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد

در ایــن پژوهــش ســویه منتخــب بــا روش آنالیــز ســکانس

الزم بــه ذکــر اســت کــه فرآینــد تجزیــه زیســتی بــرای

پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی باکتریهــای عمــده

تغییراتــی در پارامترهــای ســیال میشــود [.]1

ســمیتزدایی از ضایعــات ســیال حفــاری نیــز مفیــد

میباشــد [ .]2تعــداد و فعالیــت میکروارگانیســمها
بهترکیــب شــیمیایی ســیال و پارامترهــاي دیگــری از

قبیــل دمــا pH ،و شــرایط آب مخزن بســتگی دارد .با توجه

بــه وجــود مــواد پلیمــری در بیشــتر فرموالســیونهای
جدیــد مــورد اســتفاده در ســاخت ســیال و کمتــر بــودن

غلظــت نمــک در فرموالســیونها از میــزان نمــک اشــباع،
احتمــال تخمیــر پایــه پلیمــری از جملــه نشاســته افزایش
مییابــد .از ســوی دیگــر بــه علــت کمبــود آب و مشــکل

دسترســی بــه منابــع آب بــرای ســاخت ســیال از آب

dewaterا 1اســتفاده میشــود کــه آلودگــی میکروبــی باالیــی

داشــته و باعــث تشــدید فرآینــد تخمیــر میگــردد [ 4و .]5

آمیــاز ،آنزیــم تولیــدی توســط باکتریهــا در فرآینــد
تجزیــه نشاســته میباشــد .تجزیــه زیســتی نشاســته

مــورد اســتفاده در ســیال توســط میکروارگانیســمها ،بــه

SrRNAا 16نیــز مــورد شناســایی دقیقتــر قــرار گرفــت.
تجزیهکننــده نشاســته در ســیال حفــاری بــه منظــور

کنتــرل رشــد و فعالیــت ایــن ارگانیســمها ،انتخــاب
مناسـبترین بیوســاید و درنهایــت افزایــش عمــر مفیــد و

زمــان مانــدگاری نشاســته در سیســتم انجــام شــده اســت.

در ایــن پژوهــش توانایــی باکتریهــای ایزولــه شــده از
ســیال حفــاری در تجزیــه نشاســته در آزمایشــگاه مــورد

بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مواد و روشها

جداسازی و شناسایی اولیه باکتریهای تجزیهکننده نشاسته

در این تحقیق نمونهگیری از سیال برگشتی چاه  32فتح
 .1آب حاصــل از ســیال خروجــی از سیســتم ،مــواد جامــد و یــا
خــاک مرطــوب ،جــدا شــده بــه روش ســانتریفیوژ ،فیلتــر ،یــا
فرآیندهــای جداســازی جامــد و مایــع و نیــز آبهــای محیطــی
حاصــل از شستشــو و ســایر کاربریهــا در مجموعــه اســت کــه
تــا حــدی پاالیــش و تصفیــه شــده و مجــددا” در ســاخت ســیال
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
2. Biocide
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واقــع در منطقــه نفتــی آزادگان جنوبــی انجــام شــد .بــرای

نمونهگیــری از ظــروف شیشــهای دردار کــه در دمــای
 121˚Cو فشــار  151 psiاتــوکالو شــده بــود ،اســتفاده

گردیــد [ .]10نمونــه در کمتریــن زمــان ممکــن در
شــرایط اســتریل و دمــای  4˚Cبــه آزمایشــگاه منتقل شــد

[ .]8ســپس بــا اســتفاده از روش ســریال رقــت ،رقتهــای

متوالــی از نمونههــا در آب مقطــر اســتریل تهیــه و
میــزان  1 mlاز هــر یــک از سوسپانســیونهای حاصــل در

پلیتهــای اســتریل ریختــه شــد .نمونــه بــر روی  2محیط
کشــت متفــاوت مینــرال ســالت مدیــوم( 1شــامل 10 gr/lit
،NaClا،MgSO4 0/42 gr/litا ،KCl 0/29 gr/litا 0/83 gr/lit
،KH2PO4ا 1/ 1 gr/lit

،Na2HPO4ا gr/lit

0/42

 45و  55 °Cدر محیــط کشــت اســتارچ آگار ، 3شــامل
نوترینــت بــا افــزودن  %20وزنــی نشاســته ،بــا 9/5

pH

کشــت خطــی تهیــه گردیــد .پلیتهــا در دمــا و زمــان
مناســب گرماگــذاری شــد .ســپس بــه منظــور بررســی

هیدرولیــز نشاســته از محلــول لــوگل بــه عنــوان معــرف
اســتفاده گردیــد .بــرای هــر آزمایــش  3بــار تکــرار در

نظــر گرفتــه شــد .در نهایــت قطــر هالههــای آمیــازی در
اطــراف خــط رشــد و نیــز میانگیــن قطــر هالههــا بــرای

هــر باکتــری در هــر دمــا اندازهگیــری شــده و مقایســه
گردیــد .در ادامــه از میــان باکتریهــای تجزیهکننــده
نشاســته در هــر  3دمــا  ،باکتــری بــا قطــر هالــه آمیــازی

و

بیشــتر ،بهعنــوان ســویه منتخــب برگزیــده شــد .ســویه

هــاس آگار( 2شــامل KH2PO4 1 gr/litا،ا ،K2HPO4 1 gr/litا

شــامل تســت ســیمون ســیترات ،حرکــت ،تخمیــر قنــد

NaNO3

 % 1/5وزنــی -حجمــی آگار در یــک لیتــر) و بوشــنل

،NH4NO3 1 gr/litا ،7H2O 0/2 gr/litا،FeCl3 0/05 gr/lit

منتخــب بــا اســتفاده از تســتهای بیوشــیمیایی بیشــتر
آرابینــوز ،VP ،هیدرولیــز لیســتین ،رشــد در %6/5

NaCl

ا  CaCl2.2H2O 0/02 gr/litو  % 1/5وزنــی -حجمــی آگار

و فعالیــت دزوکســی ریبونوکلئــازی مــورد شناســایی

بــه میــزان  %4وزنــی مطابــق بــا مقــدار نشاســته موجــود

شناسایی مولکولی سویه منتخب (تعیین ترادف ژنی)

در یــک لیتــر) بــا منبــع کربــن نشاســته ســیبزمینی

در ســیال ،اتــوکالو شــده و بــا دمــای حــدود 45˚C

دقیقتــر قــرار گرفــت.

4

جهــت تأییــد نهایــی شناســایی جدایــه بــا فعالیــت

و  pHمعــادل ( 9/5مطابــق بــا  pHســیال در چــاه) در

آمیــازی بیشــتر در میــان  3ســویه منتخــب ،از روش

منظــور رشــد و جداســازی باکتریهــای مزوفیــل و

ابتــدا باکتــری روی محیــط بریــن هــارت اینفیــوژن

دو پلیــت در  2دمــای  37˚Cو  ،45 ˚Cتحــت شــرایط

گرماگــذاری گردیــد.

شــرایط اســتریل پورپلیــت شــد [ 11 ،9و  .]12بــه

مولکولــی SrRNAا 16اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور

ترموفیــل از هــر رقــت در هــر دو محیــط  BHAو ،MSM

آگار 5کشــت چمنــی داده شــد و بــه مــدت  24ســاعت

هــوازی بــه مــدت  24-48ســاعت گرماگــذاری گردیــد.

باکتریهــای موجــود در نمونــه طــی کش ـتهای متوالــی
 4منطقــهای از کلنیهــای باکتریایــی رشــدیافته روی
محیطهــای  MSMو  ،BHAخالصســازی شــدند .بــه
منظــور شناســایی اولیــه باکتریهــای جداشــده عــاوه

بــر مشــاهده میکروســکوپی شــامل رنگآمیــزی گــرم و

رنگآمیــزی اســپور ،تســتهای پتــاس (بــرای تأییــد
رنگآمیــزی گــرم) ،کاتــاالز و اکســیداز نیــز انجــام شــد.
بررسی فعالیت آمیالزی باکتریهای جداسازیشده

بــه منظــور تشــخیص باکتریهــای تجزیهکننــده
نشاســته ،تســت هیدرولیــز نشاســته انجــام شــد .در ایــن
روش هــر یــک از باکتریهــای جداشــده در  3دمــای ،37

ســپس بــا اســتفاده از کیــت اســتخراج ( DNAشــرکت

ســیناژن ،ایــران) نســبت بــه اســتخراج  DNAژنومــی

اقــدام شــد .پــس از آن بــا اســتفاده از آغازگرهــای
 27F: 5- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3و 1492R:

،5- GGTTACCTTGTTACGACTT_3

عمــل تکثیــر

 16S rRNAژنــوم باکتــری صــورت گرفــت .واکنــش

 PCRبــا حجــم نهایــی μlitا 25شــامل μlit :ا 2/5بافــر،ا

μmolا3/5ا از  ،MgCl2اμmolا 200از ا ،dNTPsا 1/25واحــد
از آنزیــم از Taq DNA Polymeraseاμmol ،ا  0/4از هــر
1. Mineral Salt Medium: MSM
2. Bushnel Hoss Agar: BHA
3. Starch Agar
4. Sequencing
5. Brain Heart Infusion Agar: BHI Agar

شماره ،86
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1395-1

آغازگــرμlit ،ا 1از نمونــه  DNAو μlitا 1آب مقطــر دی

مثبــت ،اســپوردار بــود.

واسرشــت شــدن ابتدایــی در دمــای °Cا  95بــه مــدت

تســتهای پتــاس ،کاتــاالز و اکســیداز بــرای تمــام

یونیــزه انجــام گردیــد .واکنــش  PCRبــا شــرایط دمایــی

 5دقیقــه و در ادامــه  30چرخــه شــامل واسرشــت در
دمــای°Cا  95بــه مــدت  0/5دقیقــه ،اتصــال در دمــای
°Cا  56بــه مــدت  30ثانیــه ،طویــل شــدن در دمــای

°Cا  72بــه مــدت  90ثانیــه و طویــل شــدن نهایــی در

دمــای °Cا  72بــه مــدت  10دقیقــه انجــام شــد .محصــول
 PCRبــا اســتفاده از الکتروفــورز در ژل آگارز  %0/8بررســی

گردیــد .ســپس بــا اســتفاده از نرمافــزار  Blastتوالــی ژن
SrRNAا 16جدایــه مــورد بررســی بــا توالــی نوکلئوتیــدی

موجــود در بانــک اطالعــات ژنــی جهــت تأییــد شناســایی

باکتــری بــا اســتفاده از آنالیــز توالــی  ،DNAتطبیــق داده
شــد [.]13

رسم منحنی رشد سویه منتخب

بــرای رســم منحنــی رشــد ابتــدا سوســپانیونی بــا کــدورت
معــادل  0/5مکفارلنــد از کشــت  24ســاعته باکتــری

بــر روی محیــط  BHI Agarتهیــه شــد .سوسپانســیون بــا
حجــم تلقیــح  %1بــه محیــط مولــر هینتــون بــراث 1بــا

 pH 9/5اضافــه شــد .ســپس در فواصــل زمانــی  2ســاعته،

بــه مــدت  96ســاعت ،جــذب نــوری  2 ODمحیــط کشــت
حــاوی باکتــری در طــول مــوج  600 nmاندازهگیــری
شــد و منحنــی مربوطــه رســم گردیــد.

بــا انجــام رنگآمیــزی گــرم ،رنگآمیــزی اســپور،
ســویههای جداســازی شــده ،جنــس بســیاری از ســویهها

بهترتیــب زیــر تعییــن گردیــد:

 کوکسـیهای گــرم مثبــت جداشــده متعلــق بــه جنــسمیکروکوکــوس و بعضـاً اســتافیلوکوکوس میباشــد.
 -باســیلهای گــرم مثبــت جداسازیشــده اســپوردار

بــا توجــه بــه شــرایط هــوازی رشــد متعلــق بــه جنــس
باســیلوس میباشــد.

 باســیلوسها باکتریهــای غالــب در میــان نمونههــایجداســازی شــده ،میباشــد.

 هیــچ ســویهای از خانــواده انتروباکتریاســه درمیــانباســیلهای گــرم منفــی جداســازی شــده ،یافــت نشــد.

نتایــج بررســی فعالیــت آمیــازی باکتریهــای جداســازی
شــده از ســیال برگشــتی از چــاه نشــان داد کــه از میــان

 54باکتــری جــدا شــده 3 ،باکتــری در هــر  3دمــای ،37

 45و  55˚Cتوانایــی رشــد و فعالیــت آمیــازی داشــتند.

پــس از  3بــار تکــرار هــر آزمایــش و بــا اندازهگیــری و
مقایســه قطــر هالههــای آمیــازی در اطــراف خــط رشــد،

باکتــری بــا قطــر هالــه آمیــازی بیشــتر در هــر  3دمــا
بهعنــوان ســویه منتخــب ،برگزیــده شــد .قطرهالههــای

آمیــازی مربــوط بــه  3باکتــری بــا توانایــی رشــد و تولیــد
آمیــاز در هــر  3دمــا در جــدول  1نشــان داده شــده

نتایج و بحث

اســت.

جداســازی و شناســایی باکتریهــای تجزیهکننــده

براســاس خصوصیــات مورفولوژیــک و بــا اســتفاده از

نشاســته

آزمونهــای اســتاندارد باکتریشناســی

Bergy

[،]14

در نتایــج حاصــل از پورپلیــت نمونــه ســیال ،اکثــر

هــر  3از جنــس باســیلوس تشــخیص داده شــدند .در

بیرنــگ بودنــد .همچنیــن کلنیهایــی بــه رنگهــای

و منفــی مشــاهده میشــود .شــکل  3نمــودار فراوانــی

مشــاهده شــد .در نهایــت 54 ،ســویه باکتــری جداســازی

کل باکتریهــای جداســازی شــده در دماهــای  45 ،37و

کلنیهــای رشــد یافتــه بــه رنــگ ســفید ،کــرم و یــا

شــکلهای  1و  2پلیــت بــا هیدرولیــز نشاســته مثبــت

زرد و نارنجــی نیــز در میــان ســویههای کوکــوس

نســبی باکتریهــای هیدرولیزکننــده نشاســته نســبت بــه

گردیــد کــه براســاس رنگآمیــزی گــرم و مشــاهده الم

 55˚Cرا نشــان میدهــد.

میکروســکوپی؛  26باســیل گــرم مثبــت 22 ،باســیل
گــرم منفــی و 6کوکوســی گــرم مثبــت جداســازی شــد.
در رنگآمیــزی اســپور 18 ،جدایــه از  26باســیل گــرم

1. M-H Broth:Mueller Hinton Broth
2. Optical Density

جداسازی باکتریهای تجزیهکننده ...
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جدول  -1قطر هالههای آمیالزی مربوط به  3باکتری با توانایی رشد و تولید آمیالز در هر  3دمای  45 ،37و 55˚C
اول

مرتبه آزمایش
دمای آزمایش ()˚C

سوم

دوم

37

45

55

37

45

55

37

45

55

قطر هاله آمیالزی باکتری

1Bا()mm

23

20

19

20

19

18

22

20

20

قطر هاله آمیالزی باکتری

7Bا()mm

28

26

27

27

26

27

29

25

24

قطر هاله آمیالزی باکتری

16Bا()mm

22

23

17

22

22

18

20

23

17

نتایــج حاصــل از آنالیــز S rRNAا 16بــا اســتفاده از نرمافزار

تزریــق و تولیــد ســولفید هیــدروژن در عمــق کــه منجــر

لیکنــی فرمیــس را تاییــد مینمایــد .در جــدول  2میــزان

[ .]15همچنیــن در بررســی تجزیــه زیســتی نشاســته

 ،Blastشــباهت  %99/8جدایــه منتخــب بــه باســیلوس
تشــابه ســویه منتخــب بــا نزدیکتریــن گونــه ثبــت شــده

در پایــگاه اطالعاتــی  Eztaxonنشــان داده شــده اســت.
در شــکل  4توالــی نوکلئوتیــدی Sr RNAا 16ســویه

مشــاهده میشــود .آنزیــم آمیــاز جــزء متابولیتهــای
اولیــه باکتــری اســت کــه در فــاز لگاریتمــی رشــد تولیــد

بــه ترششــدگی مخــازن میشــود ،تشــخیص دادنــد
توســط

Watcharakul

و همــکاران 12 ،نمونــه ســیال

حفــاری بــا پایــه نشاســته بررســی گردیــد و باکتریهــای

تخمیرکننــده نشاســته از هــر  12نمونــه جــدا شــد3 .

نمونــه حــاوی باســیلهای اســپوردار بــود کــه بــه

Bacillus subtilis

شــباهت داشــت[. ]14

میشــود .در شــکل  5منحنــی رشــد ســویه منتخــب

در پژوهــش حاضــر نیــز آلودگــی و تخمیــر باکتریایــی

میشــود ،باکتــری در بــازه زمانــی حــدود  8-48ســاعت

شــناخته شــد کــه از میــان باکتریهــای جداســازی شــده،

در مطالعــات مشــابه ایزولههــای ترموفیــل بیشــتری

اســپوردار نســبت بــه ســایرین فعالیــت آمیــازی بیشــتری

امــر آن اســت کــه اغلــب مخــازن نفتــی در عمــق هســتند.

چگونگــی کنتــرل رشــد و فعالیــت ایــن ارگانیســمها و

نشــان داده شــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده

بهعنــوان عامــل کاهــش غلظــت نشاســته در ســیال

پــس از تلقیــح در فــاز لگاریتمــی رشــد ،قــرار دارد.

مشــابه بررســیهای پیشــین ،باســیلهای گــرم مثبــت

مــورد مطالعــه قرارگرفتهانــد کــه احتمــاال" علــت ایــن

داشــتند .شــناخت عوامــل تجزیــه میتوانــد جهــت

جایــی کــه دمــا باالســت و همچنیــن ترموفیلهــا دارای

نیــز انتخــاب بیوســاید مناســب بــرای ممانعــت از تجزیــه

صنعتــی بســیار مــورد توجــ ه میباشــد .از مطالعــات

نظیــر آلدئیدهــا و ترکیبــات چهارتایــی آمونیــوم بــا

آنزیمهــای مقــاوم بــه گرمــا هســتند کــه در فرآیندهــای
مشــابه میتــوان بــه  Ezzatو همــکاران اشــاره کــرد کــه

آلودگــی باکتریایــی را عامــل خوردگــی میکروبــی لولههــا
و تورهــای غربــال چــاه ،جمــع شــدن بیومــس در چاههــای

شکل  -1پلیت هیدرولیز نشاسته مثبت

زیســتی ســودمند باشــد .در حــال حاضــر از بیوســایدهایی

دوز مصرفــی  )1000 ppm( %0/1بــرای کنتــرل رشــد

میکروارگانیســمها در ســیال اســتفاده میشــود.

شکل  –2پلیت هیدرولیز نشاسته منفی

شماره ،86

64

1395-1

60
50
آمیالز
آمیالز
تعداد کل باکتریهای جداسازی شده

30
20

فراواني نسبي

40

10
0

هیدرولیز نشاسته هیدرولیز نشاسته هیدرولیز نشاسته
در 37˚C
در 45˚C
در 55˚C
شکل  -3فراوانی نسبی باکتریهای هیدرولیزکننده نشاسته نسبت به کل باکتریهای جداسازی شده در دماهای  45 ،37و 55˚C

جدول  -2میزان تشابه سویه منتخب با نزدیکترین گونه ثبت شده در پایگاه اطالعاتی Eztaxon

نام سویه

نزدیکترین سویه

شماره دستیابی نزدیکترین سویه

درصد شباهت ()%

سویه منتخب

Bacillus licheniformis ATCC 9945a

JN042159

99/8

شکل  -4توالی نوکلئوتیدی SrRNAا 16سویه منتخب
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0
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جذب نوری در 600 nm
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شکل  -5منحنی رشد سویه منتخب در شرایط هوازی ،محیط کشت  pH 5/9 ،M-H Brothو دمای 45˚C
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ســیال میشــوند .فعالتریــن تجزیهکننــدگان نشاســته

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش  54ســویه باکتــری شــامل  26باســیل

گــرم مثبــت 22 ،باســیل گــرم منفــی و  6کوکســی گــرم
مثبــت جداســازی شــدند 18 .جدایــه از  26باســیل گــرم

مثبــت اســپوردار بودنــد 3 .جدایــه در هــر  3دمــای 37

و  55˚C ،45قابلیــت رشــد و فعالیــت آمیــازی داشــت.
جدایــه منتخــب بــا ایجــاد بیشــترین هالــه آمیــازی در

هــر  3دمــا مــورد آنالیــز  16SrRNAقــرار گرفــت کــه
نتایــج حاصــل بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،Blastشــباهت
 %99/8جدایــه منتخــب بــه باســیلوس لیکنــی فرمیــس را

نشــان داد .ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه باکتریهــا

بــا وجــود دمــا pH ،و حتــی نمــک بــاال در ترکیــب ســیال،
باعــث تجزیــه زیســتی نشاســته و کاهــش غلظــت آن در

در ایــن شــرایط ویــژه ،باســیلهای گــرم مثبــت اســپوردار

متعلــق بــه جنــس باســیلوس نظیــر باســیلوس لیکنــی
فرمیــس جــدا شــده در ایــن تحقیــق میباشــد .شناســایی

عوامــل تجزیــه بــه منظــور انتخــاب بیوســاید مناســب بــه
منظــور ممانعــت از تجزیــه زیســتی حائــز اهمیــت اســت.

تشکرو قدردانی

بدینوســیله از شــرکت ملــی حفــاری ایــران اداره کنتــرل،

نظــارت و بررســیهای فنــی خدمــات ســیال حفــاری،

بــه جهــت حمايــت از تحقيقــات منتهــی بــه ايــن نتايــج،
تشــکر و قدردانــی مینماییــم.
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