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بررسی پاکسازی خاک آلوده به نفت خام
بهروش زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت
رامنولیپید
شکوفه ملک محمودي ،1حسين اماني ،*1سيد مرتضي حسيني 1و حسن کريمي نژاد
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 -1گروه بيوتکنولوژي ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،ايران
 -2گروه فيزيک ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،ايران
تاريخ دريافت97/2/20 :

تاريخ پذيرش97/9/4 :

چكيده
امــروزه بیوســورفکتانتها بهدلیــل گســتره وســیعی از کاربردهایشــان بســیار مــورد توجــه صنایــع مختلــف قــرار گرفتهانــد .در
ایــن مقالــه تولیــد بیوســورفکتانت رامنولیپیــد از باکتــری  Pseudomonas aeruginosa PTCC 1340بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
بیوســورفکتانتها بــا اســتفاده از منبــع کربــن روغــن آفتابگــردان بــرای پاکســازی خــاک آلــوده نفتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــرای ایــن هــدف ،نمونــه خــاک توســط نفــت خــام بــا  API=33بهصــورت مصنوعــی آلــوده گردیــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق
نشــان داد کــه حداکثــر میــزان تولیــد رامنولیپیــد  4/3 g/lاســت .ســاختار رامنولیپیــد توســط آنالیزهــای  TLCو  FTIRمــورد بررســی و
تاییــد قــرار گرفــت .بررســی خــواص و ویژگیهــای رامنولیپیــد تولیــد شــده نشــان داد کــه ایــن مــواد دارای پتانســیل باالیــی در کاهــش
کششســطحی بیوســورفکتانت اســت ،بهطوریکــه توانســت کششســطحی آب را از  69بــه  26/8 mN/mکاهــش دهــد .همچنیــن
ایــن مــاده در اختــاط بــا  NaClتــا غلظــت  %15پایــداری مطلوبــی را از خــود نشــان داد .نتایــج نهایــی نشــان داد کــه بیوســورفکتانت
تولیــدی میتوانــد  %75/17از نفــت خــام موجــود در خــاک را حــذف کنــد ،درحالیکــه بیشــترین بــازده حــذف نفــت خــام از خــاک
توســط ســورفکتانت شــیمیایی  %76/92 SDSبهدســت آمــد .بــا توجــه بــه موفقیتآمیــز بــودن نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق میتــوان
بیوســورفکتانت رامنولیپیــد تولیــد شــده را بهعنــوان جایگزیــن ســورفکتانتهای شــیمیایی در صنایــع مختلــف پیشــنهاد داد.
كلمات كليدي :بیوسورفکتانت ،نفت خام ،رامنولیپید ،پاکسازی زیستی ،کششسطحی

مقدمه

یکــی از مشــکالت محیــط زیســت ریــزش نفــت خــام
بهدلیــل نشــتی مخــازن ،برخــورد کانتینرهــا و نشــتی
لولههــای انتقــال در خــاک و آب اســت .این موضــوع باعث
*مسؤول مكاتبات
hamani@nit.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2018.3356.2541( :

مشــکالت عدیــدهای بــرای انســانها و محیــط زیســت

شــده اســت .ســورفکتانتهای شــیمیایی بــا توجــه بــه

کاربردهــای وســیع در صنایــع نویــن امــروزی ،بــه منظــور
پاکســازی محیــط زیســت از نفــت خــام نیــز مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد .بیوســورفکتانتها ،ترکیبــات
فعــال ســطحی تولیــد شــده توســط میکروارگانیسـمهایی
مثــل باکتریهــا ،مخمرهــا و قارچهــا هســتند [.]1
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امــروزه تولیــد و مصــرف ایــن مــواد بیولوژیــک بهدلیــل

 RL1یــک مونــو رامنولیپیــد بــا یــک واحــد رامنــوز اســت

یافتــه اســت [ .]2ایــن مــواد بهطــور گســترده در صنعــت

دی رامنولیپیــد شــناخته میشــود .عالوهبــر ایــن

ســازگاری زیســتی بهطــور قابــل مالحظــهای افزایــش

کشــاورزی ،آرایشــی و بهداشــتی ،غــذا ،داروســازی ،نفتــی
و زیســتمحیطی اســتفاده میشــوند [ .]3مهمتریــن

ویژگــی بیوســورفکتانتها نســبت بــه ســورفکتانتهای

شــیمیایی ســمیت پاییــن ،زیســت تخریبپذیــری،
فعالیــت ســطحی بــاال ،عملکــرد بهتــر در شــرایط ســخت

( pHبــاال ،محیطهــای نمکــی و دماهــای بــاال) ،غلظــت

بحرانــی میســل )CMC( 1پاییــن ،در دســترس بــودن مــواد
اولیــه جهــت تولیــد و کنتــرل آلودگیهــای زیســت

محیطــی اســت [ .]4بیوســورفکتانتهای تولیــدی از

باکتــری  ،Pseudomonas aeruginosaرامنولیپیدهــا 2نــام
دارنــد .رامنولیپیدهــا ،گلیکولیپیدهــای آنیونــی شــامل
 -Lرامنــوز و اســید چــرب  -βهیدروکســی هســتند کــه

بخــش آبدوســت رامنــوز بهوســیله اتصــال گلیکوزیــدی
بــه دنبالــه اســید چــرب لیپیــدی متصــل اســت.

رامنولیپیدهــا بهصــورت ترکیبــی از انــواع مختلــف تولیــد
میشــوند .رامنولیپیدهــای اصلــی باکتــری

P.aeruginosaa

رامنولیپیــد نــوع1

(�RL1, L-rhamno

درحالیکــه  RL3شــامل دو واحــد رامنــوز و بهعنــوان
RL2

و  RL4توســط باکتــری  P.aeruginosaدر مقادیــر بســیار

کــم تولیــد میشــود .ایــن رامنولیپیدهــا تنهــا شــامل
یــک  hydroxy-fatty acidβهســتند [ .]5شــکل  1ســاختار

 4نــوع رامنولیپیــد تولیــد شــده را نشــان میدهــد.

بیوســورفکتانتهای گلیکولیپیــدی تولیــد شــده توســط
 P.aeruginosaاولیــن بــار مــورد توجــه قــرار گرفتنــد [.]6

گــوارا ســانتوس و همــکاران بیوســورفکتانت رامنولیپیــد را
از باکتــری  P.aeruginosaدر محیــط کشــت پیوســته بــا
منبــع کربنــی گلوکــز بهدســت آوردنــد .کمتریــن مقــدار

کششســطحی و بیــن ســطحی بهترتیــب  29 mN/mو
 0/25 mN/mبــود [ .]7رودریگــز و همــکاران بــا اســتفاده

از باکتــری الکتوکوکــوس الکتیــس 3کــه یــک باکتــری

پروبیوتیــک اســت ،بیوســورفکتانت تولیــد کردنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از مــاس چغنــدر

قنــد بهعنــوان منبــع کربــن باکتــری ،بــازده تولیــد را
بهمیــزان  1/5برابــر افزایــش میدهــد و باعــث کاهــش
 70الــی  %80در هزینــه تولیــد میشــود [.]2

)syl-3-hydroxydecanoyl-3-hydroxydecanoate

و رامنولیپیـ�د نـ�و ع 3

(�RL3,L-rhamnosyl-L-rhamno

)syl-3-hydroxydecanoyl 3-hydroxydecanoate

دی رامنولیپید

اســت.
مونو رامنولیپید

شکل  1ساختار  4نوع رامنولیپید ( )RL1-4تولید شده توسط ]1[ P.aeruginosa
1. Critical Micelle Concentration
2. Rhamnolipid
3. Lactococcus Lactis
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البحــری و همــکاران بــا اســتفاده از باکتــری باســیلوس

بــا اســتفاده از بیوســورفکتانت رامنولیپیــد از باکتــری

هزینــه تولیــد بیوســورفکتانت را تــا حــدی کاهــش دهنــد

رســیدن بــه دانــش فنــی بومــی اســت.

ســابتیلیس 1و منبــع کربــن ضایعــات خرمــا توانســتند
و بیشــترین بــازده تولیــد  3 g/Lبــود [ .]8غلظــت بحرانــی

میســل ( )CMCبــه غلظتــی از بیوســورفکتانت گفتــه
میشــود کــه در آن مونومرهــای تشــکیل شــده بــه شــکل

 P.aeruginosa PTCC 1340بهعنــوان یــک مــدل جهــت

روش کار
کشت باکتری

تودههــای بزرگــی بــا هســته آبگریــز و ســطح خارجــی

ابتــدا باکتــری

[ .]9عملکــرد بیوســورفکتانتها در محلولهــای آبــی بــر

شــده اســت .از محیــط کشــت  1 LBبهعنــوان پیــش

پدیــده تحــرک و در غلظتهــای بــاالی  CMCپدیــده

ایــن مــاده در یــک ارلــن  500 ccآمــاده گردیــد و ســپس

تجمــع پیــدا میکننــد و بهعبارتــی ترشــوندگی سیســتم

 121 °Cدرون اتــوکالو قــرار داده شــد .در نهایــت در

و تالطــم باعــث بــه حرکــت درآوردن ذرات چربــی یــا

برداشــته و بــه محیــط پیــش کشــت تلقیــح شــد .محلــول

ســــطحي ميتواننــد بــــا توجــه بــه نــوع جهتگيــري

در شــیکر انکوباتــور قــرار داده شــد .بــرای تهیــه محیــط

نفــت -تــر بــه آب -تــر ويــا بالعكــس تغييــر دهنــــد .از

جــدول  1تهیــه شــده اســت .در ایــن تحقیــق از روغــن

میســلها در محلــول شســت و شــو افزایــش یافتــه و

بدیهــی اســت اســتفاده از منبــع کربــن ارزان قیمــت و

غلظــت مونومــر افزایــش یابــد ،کششســطحی در آب

اســت ،ولــی بــا توجــه بــه اینکــه روغــن آفتابگــردان

پاکســازی خــاک آلــوده بــه نفــت خــام بـهروش زیســتی

میگیــرد از ایــن مــاده کربنــی اســتفاده شــد [.]13

P.aeruginosa PTCC 1340

از مرکــز

آبدوســت در میآینــد و میســلها را تشــکیل میدهنــد

کلکســیون میکروارگانیســمهای صنعتــی ایــران تهیــه

CMC

کشــت بــرای تولیــد رامنولیپیــد اســتفاده شــد 100 cc .از

دو مکانیــزم اســتوار اســت ،در غلظــت کمتــر از

حاللیــت رخ میدهــد [ .]10مونومرها در ســطوح مشــترک

جهــت اســتریل کــردن بهمــدت  20 minو در دمــای

را افزایــش میدهنــد ،از ایــنرو بــا ایجــاد آشــفتگی

شــرایط اســتریل یــک لــوپ از باکتــری را از کشــت جامــد

هیدروکربــن میشــوند .در واقــع مــواد فعالكننــده

حاصــل بهمــدت  24 hrدر دمــای  37 °Cو 150 rpm

آنهــا نســــبت بــه ســــطح ،ترشــوندگي خــاک را از

کشــت اصلــی ،ترکیبــات مختلــف محیــط کشــت طبــق

ســوی دیگــر بــا افزایــش غلظــت بیوســورفکتانت ،تعــداد

آفتابگــردان بهعنــوان منبــع کربنــی اســتفاده گردیــد.

قــدرت حاللیــت بــاال مــیرود .بهعبارتــی هــر چــه

ضایعــات از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه و قابــل قبولتــر

کاهــش مییابــد [ 11و  .]12هــدف ایــن مقالــه بررســی

راحتتــر توســط باکتریهــا مــورد اســتفاده قــرار

جدول  1ترکیبات محیط کشت اصلی جهت تولید بیوسورفکتانت رامنولیپید
محلول 2

محلول 1

محلول 4

محلول 3

ترکیب

غلظت ()g/l

ترکیب

غلظت ()g/l

ترکیب

غلظت ()g/l

ترکیب

غلظت ()g/l

MgSO4.7H2O

0/05

روغن آفتابگردان

120

NaH2PO4.2H2O

23

C7H5NaO7.2H2O

2

KCl

0/1

-

-

Na2HPO4.2H2O

11

FeCl3.6H2O

0/28

NaNO3

1/5

-

-

-

-

ZnSO4.6H2O

1/4

-

-

-

-

-

-

CoCl2.5H2O

1/2

-

-

-

-

-

-

CuSO4 .5H2O

1/2

-

-

-

-

-

-

MnSO4.H2O

0/8
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در ایــن پژوهــش ابتــدا محلولهــای  2، 1و  3طبــق جدول

ســوپرناتانت ،بیــو مــس در تــه لولههــا دو بــار بــا نمــک

بهدلیــل حساســیت بــه گرمــا بهوســیله فیلتــر 0/22 µm

حــاوی زیســت تــوده در دمــای  100°Cو بهمــدت 24 hr

 1بهصــورت جداگانــه اتــوکالو میشــوند .محلــول 4

 %0/9شستشــو داده میشــود .پــس از آن فلکونهــای

اســتریل میشــوند .در شــرایط اســتریل محلولهــای  1و

در انکوباتــور خشــک شــده و توزیــن میگردنــد .در

مخلــوط شــده و پــس از افــزودن روغــن اتــوکالو شــدهcc ،

بهدســت میآیــد.

 3بــه نســبتهای مســاوی بــا حجمهــای  250 ccبــا هــم
 1محلــول  4بــه آن اضافــه میشــود .محلــول شــماره

نهایــت بــا اختــاف در وزنهــا مقــدار زیســت تــوده
روش انجام آنالیز کروماتوگرافی الیه نازک

()TLC

1

 4بهدلیــل حساســیت گرمایــی بــا فیلتــر ســر ســرنگی

بــرای اثبــات تولیــد رامنولیپیــد از روش کروماتوگرافــی

ســترون یــا اســتریل کــردن وجــود دارد کــه فیلتراســیون

ابتــدا کاغــذ ( TLCکــد 105554مــرک) آمــاده گردیــد.

بیولوژیــک یــا مــوادی کــه بــه حــرارت حســاس هســتند

برداشــته و روی کاغــذ  TLCنقطهگــذاری میشــود .در

از محیــط پیــش کشــت در شــرایط اســتریل بــه محیــط

شــامل کلروفــرم  :متانــول :اســتیک اســید بــا نســبت

 37°Cو بــا ســرعت  150 rpmدرون شــیکر انکوباتــور

فــاز متحــرک بــه انتهــای کاغــذ  TLCرســید ،از فــاز

جداسازی و استخراج بیوسورفکتانت رامنولیپید

ســولفوریک اســید :اســتیک اســید بــا نســبت حجمــی

 0/22 µmاســتریل میشــود .روشهــای مختلفــی بــرای

الیــه نــازک اســتفاده شــد .بــرای انجــام ایــن آزمایــش

یکــی از ایــن روشهــا اســت کــه عمدتــا بــرای مــواد

ســپس بــا ســمپلر  5 µLچنــد قطــره از بیوســورفکتانت را

مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در نهایــت  %10حجمــی

نهایــت کاغــذ  TLCبهصــورت عمــود وارد فــاز متحــرک

کشــت اصلــی اضافــه کــرده و بهمــدت  72 hrدر دمــای

حجمــی ( )2:15:65قــرار داده میشــود .هنگامیکــه

( )Mehr Tajhizقــرار داده میشــود.

متحــرک خــارج شــده و درون محلــول آشکارســاز شــامل

پــس از نمونهگیــری از محیــط کشــت ،بــه نســبتهای

( )50:1قــرار داده میشــوند  .پــس از  10 minکاغــذ را

ترکیــب کــرده و بــا ســرعت  4600 rpmبهمــدت 20 min

 150°Cلکههــای زرد رنــگ مربــوط بــه رامنولیپیــد روی

حجمــی برابــر از محیــط کشــت اصلــی و نرمــال هگــزان را

از محلــول خــارج کــرده و بعــد از خشکشــدن در دمــای

ســانتریفیوژ ( )universal 320میشــود .فــاز آبی جدا شــده

آن ظاهــر میشــوند .بــرای محاســبه فاکتــور

بــه  pHحــدود  2-3برســد .ســپس بــه نســبت  1/25اتیــل

()1

و ب ـهازای  1 ccاز آن µlitا  H3PO4 10اضافــه میشــود تــا
اســتات بــا فــاز آبــی ترکیــب شــده و بهمــدت 20 min

از رابطــه  1اســتفاده میشــود [.]8

تاخیــر ()Rf

2

اندازهگیری کششسطحی

بــا ســرعت  4600 rpmســانتریفیوژ میشــود .در نهایــت

کششســطحی محلول ســوپرناتانت حــاوی بیوســورفکتانت

و ســرعت  2000 rpmاتیــل اســتات محلــول در آن تبخیــر

تنســیومتر ( )ksv sigma 700اندازهگیــری شــده اســت.

فــاز آلــی جــدا شــده و در تبخیرکننــده بــا دمــای 50 °C

میشــود و مایــع زرد رنــگ رامنولیپیــد در ظــرف باقــی
میمانــد.

روش اندازهگیری زیست توده ( بیومس)

بــرای اندازهگیــری بیومــس ،ابتــدا محیــط کشــت باکتــری

رامنولیپیــد بــا غلظتهــای مختلــف توســط دســتگاه
روش تعیین ساختار رامنولیپید تولید شده

بــرای بررســی ســاختار رامنولیپیدهــای تولیــد شــده از
دســتگاه FTIRا )TENSOR 27( 3اســتفاده گردیــد.

درون فالکونهایــی کــه از قبــل وزن شــدهاند قــرار
میگیرنــد و بــا ســرعت  4600 rpmبهمــدت 20 min

ســانتریفیوژ میشــوند .پــس از ســانتریفیوژ و تخلیــه

1. Thin Layer Chromatography
2. Retardation Factor
3. Fourier-transform Infrared Spectroscopy
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تعیین شاخص امولسیونسازی نفت خام ()E24

میگیــرد .محلــول شستشــو شــامل آب بههمــراه یــک

بــرای بررســی توانایــی امولسیونســازی ،ابتــدا  4 ccاز

ســورفکتانت یــا بیوســورفکتانت اســت .ســورفکتانت

محلــول بیوســورفکتانت تولیــد شــده در غلظــت  CMCبــه

لولــه مــدرج حــاوی  4 ccاز نفــت خــام افــزوده میشــود.

ســپس بهمــدت  3 minبــه شــدت مخلــوط شــده و

پــس از گذشــت  ،24 hrمقــدار  ،E24از تقســیم ناحیــه
امولســیون شــده بــر ارتفــاع کل دو ســیال محاســبه
میشــود .همچنیــن میــزان پایــداری حالــت تعلیــق نیــز

اندازهگیــری میشــود .ایــن پایــداری هــر چــه بیشــتر
باشــد بهتــر اســت .در ایــن تحقیــق بــرای بررســی میــزان
پایــداری مجــددا بعــد از  15روز فاکتــور  E24اندازهگیــری
شــد .بــرای کنتــرل آزمایــش مخلــوط محیــط کشــت

بــدون میکروارگانیســم و نفــت خــام بهعنــوان محلــول
شــاهد اضافــه شــد.

روش انجام آزمایش کنارزنی نفت خام 1از روی آب

ابتــدا  25 ccآب مقطــر درون پلیــت ریختــه میشــود
ســپس  2 ccنفــت خــام بــه آن اضافــه میگــردد .پــس از

 2 minهنگامیکــه الیــه یکنواخــت نفت روی آب تشــکیل
شــد  0/5 minاز محلــول ســوپرناتانت حــاوی رامنولیپیــد

بــه پلیــت افــزوده میشــود .پــس از زمانهــای مشــخص
قــدرت کنــار زنــی بیوســورفکتانت نســبت بــه مــاده شــاهد

(آب مقطــر) بررســی میگــردد.
آلودگی مصنوعی خاک

نمونــه خــاک انتخــاب شــده را بــرای حــذف آلودگــی و
ناخالصــی بــا آب مقطــر شستشــو داده و درون آون بــا
دمــای  80°Cقــرار گرفــت تــا تمــام رطوبــت آن خــارج

و خــاک کامــا خشــک شــود .در  4بشــر مختلــف 5 gr

خــاک بــا  1 ccنفــت خــام آلــوده شــد .نفــت خــام

انتخابــی از پایانــه نفتــی دریــای شــمال بــا  2 APIبرابر 33
تهیــه گردیــد .نمونههــای آلــوده شــده بهمــدت 24 hr

در فضــای بــاز قــرار میگیــرد تــا ترکیبــات بــه خوبــی

جــذب خــاک شــود.
تهیه محلول شستشو

شستشــوی خــاک توســط محلــول شستشــو صــورت

شــیمیایی مــورد اســتفاده در ایــن آزمایــش

SDS

3

اســت

کــه میــزان عملکــرد آن بهصــورت مجــزا در فرآینــد
پاکســازی خــاک آلــوده نفتــی بــا بیوســورفکتانت
رامنولیپیــد تولیــدی مقایســه گردیــد .بــرای ایــن منظــور

ســورفکتانت  SDSبــا غلظتهــای  0/35 ،0/23 ،0/1و
 0/5 g/Lبــوده اســت .ســوپرناتانت رامنولیپیــد نیــز در

غلظتهــای مختلــف  1/05 ،0/525 ،0/2625و 2/1 g/L

تهیــه شــدند 10 cc .از هــر کــدام از محلــول شستشــو بــه

نمونههــای حــاوی خــاک آلــوده شــده نفتــی اضافــه شــد.
ســپس هــر کــدام بهمــدت  2 hrروی همــزن مغناطیســی
قــرار گرفتــه و در نهایــت بهمــدت  24 hrدر یــک جــای
ســاکن قــرار میگیــرد .پــس از یــک شــبانهروز ،فازهــای

مختلــف از هــم تفکیــک میشــوند ،بــه ایــن صــورت کــه
فــاز نفــت روی محلــول شستشــو و شــن و ماســه تمیــز

شــده کــف بشــر تــه نشــین میشــوند.
آنالیز محلول شستشو

پــس از انجــام فرآینــد شستشــو ،محلــول شستشــوی جــدا
شــده روی شــن و ماســه بهوســیله ســرنگ برداشــته و بــه

یــک بشــر دیگــر منتقــل و روی آن پوشــانده شــد .ســپس

 40 ccنرمــال هگــزان بــه درون بشــر اضافــه شــد و بهمدت

 10 minروی همــزن مغناطیســی قــرار گرفــت .محلــول

شستشــو و نرمــال هگــزان بهخوبــی ترکیــب میشــوند
و نرمــال هگــزان مقــدار نفــت موجــود در محلــول
شستشــو را در خــود حــل میکنــد .پــس از ،10 min

محلــول حاصــل دوفــازی شــده و نرمــال هگــزان حــاوی

نفــت در فــاز بــاالی محلــول شستشــو قــرار میگیــرد.
در نهایــت فــاز بــاال را بــا ســرنگ برداشــته و جــذب آن
را بــا دســتگاه اســپکتروفوتومتر ( uv2100یونیکــو آمریــکا)

در طــول مــوج  297 nmاندازهگیــری شــد تــا بــا داشــتن

منحنــی کالیبراســیون ،غلظــت نفــت موجــود در محلــول
شستشــو بهدســت آیــد.

1. Oil Spreading
2. American Petroleum Institute
3. Sodium Dodecyl Sulfate
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خــام از رابطــه  2اســتفاده میشــود.

آنالیز خاک

پــس از جــدا کــردن محلــول شستشــو در مرحلــه
اول فرآینــد شستشــو ،شــن و ماســه در تــه بشــر

باقیمیمانــد .ایــن بــار آنالیــز خــاک بــرای بررســی
مقــدار نفــت باقیمانــده در شــن و ماســه صــورت

میگیــرد .مشــابه آنالیــز محلــول شستشــو،

cc

40

نرمــال هگــزان بــه خــاک تزریق کــرده و پــس از 10 min

()2
نتایج و بحث
بررسی منحنی تولید رامنولیپید

قــرار گرفتــن روی همــزن مغناطیســی ،نرمــال هگــزان

پــس از یــک هفتــه از قرارگیــری محیــط کشــت در

حــل میکنــد و در فــاز بــاال قــرار میگیــرد ســپس فــاز

مقــدار تولیــد رامنولیپیــد و زیســت تــوده بهترتیــب 4/3

بــا دســتگاه اســپکتروفوتومتر اندازهگیــری میشــود تــا

کــه روغــن آفتابگــردان توســط باکتــری بهخوبــی

در شــن و ماســه اندازهگیــری شــود .بــرای بهدســت

شــکل  ،3تولیــد بیوســورفکتانت رامنولیپیــد تــا 72 hr

مقــدار نفــت باقیمانــده در شــن و ماســه را در خــود

شــیکر انکوباتــور و نمونهگیــری روزانــه از آن بیشــترین

بــاال را برداشــته و در طــول مــوج  297 nmجــذب آن

و  11/49 g/lبهدســت آمــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد

بهوســیله منحنــی کالیبراســیون مقــدار نفــت موجــود

مصــرف شــد و از  120بــه  3/2 g/lرســید .بــا توجــه بــه

آوردن منحنــی کالیبراســیون ابتــدا غلظتهــای

بســیار ناچیــز بــوده و پــس از  96 hrتولیــد آن افزایــش

بعــد از آن جــذب نمونههــا در طــول مــوج 297 nm

آمــده میتــوان گفــت تولیــد رامنولیپیــد وابســته بــه

مختلفــی از نفــت خــام در نرمــال هگــزان تهیــه و

یافتــه اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه منحنــی بهدســت

اندازهگیــری شــد .شــکل  2نمــودار کالیبراســیون نفــت

رشــد باکتــری اســت.

خــام را در نرمــال هگــزان نشــان میدهــد.

تاییــد تولیــد رامنولیپیــد بــا اســتفاده از آنالیــز کروماتوگرافی

محاســبه درصــد حــذف نفــت خــام از خــاک بهوســیله

الیه نــازک ()TLC

ســورفکتانت شــیمیایی و زیســتی

کروماتوگرافــی الیــه نــازک یکــی از آنالیزهــای شناســایی

جــذب نمونههــای حاصــل از دو آنالیــز محلــول شســت

اجــزای یــک ترکیــب اســت .در ایــن پژوهــش مشــاهده

و ســورفکتانت شــیمیایی توســط دســتگاه طیفســنجی

متحــرک شــروع بــه حرکــت میکنــد و روی کاغــذ نقــاط

کالیبراســیون غلظــت نفــت در نمونههــا محاســبه

در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .مقــدار فاکتورهــای

و شــو و آنالیــز خــاک بــرای بیوســورفکتانت رامنولیپیــد

گردیــد کــه بــا قــرار گرفتــن کاغــذ  TLCدر بشــر ،فــاز

نــوری ثبــت شــد .بــا داشــتن معادلــه خــط منحنــی

زرد رنــگ را بهجــای میگذارنــد .نتایــج ایــن آزمایــش

میشــود .بــرای بهدســت آوردن درصــد حــذف نفــت

تاخیــر در ایــن آزمایــش  0/83و  0/38بهدســت آمــد.
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شکل  2نمودار کالیبراسیون نفت رقیق شده در نرمال هگزان
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شکل  3منحنی رشد باکتری

رامنولیپید نوع 1

رامنولیپید نوع 3

شکل  4آنالیز  TLCبیوسورفکتانت رامنولیپید

مقایســه ایــن اعــداد بــا فاکتورهــای تاخیــر نمونــه

 1127/28 cm-1جــذب نشــان دادهانــد .تمامــی پیوندهــا

بهدســت آمــده مربــوط بــه رامنولیپیدهــای نــوع  1و

توجــه بــه تاییــد نتایــج  TLCو  FTIRمیتــوان گفــت

اســتاندارد در جــدول  2نشــان میدهــد کــه اعــداد
 3اســت [ .]14بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

باکتــری  P.aeruginosaتوانایــی تولیــد بیوســورفکتانت

مطابــق بــا ســاختار رامنولیپیــد اســتاندارد اســت .بــا
کــه رامنولیپیــد در ایــن تحقیــق تولیــد شــده اســت.

اندازهگیــری کششســطحی ســوپرناتانت حــاوی

رامنولیپیــد نــوع  1و  3را دارد.

بیوســورفکتانت رامنولیپیــد تولیــد شــده

بررسی تولید رامنولیپید با استفاده ازطیفسنجی FTIR

ابتــدا غلظتهــای مختلفــی از رامنولیپیــد (ســوپرناتانت)

FTIR

بیوســورفکتانت

تهیــه گردیــد کششســطحی آنهــا اندازهگیــری

نتایــج مربــوط بــه آنالیــز

جذبهــای موجــود در  2856/06و

2926/77

را روی کششســطحی نمایــش میدهــد .نتایــج

رامنولیپیــد در شــکل  5نشــان داده شــده اســت .کــه
مربــوط بــه پیونــد

C-H

cm-1

بهترتیــب در

CH2

و

CH3

اســت .پیــک پهــن موجــود در  3423/24 cm-1ناشــی

از پیونــد  O-Hگــروه هیدروکســیل و جــذب موجــود در
1742/60

وcm-1

1460/82نشــاندهنده پیونــد

C=O

و

 C=Cاســت .همچنیــن پیوندهــای مربــوط بــه  O-C-Oدر

شــد .شــکل  6تاثیــر غلظتهــای مختلــف رامنولیپیــد
بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه کششســطحی
محلــول رامنولیپیــد (ســوپرناتانت) از  69بــه

mN/m

 26/8میرســد .بــا توجــه بــه نمــودار کمتریــن

غلظــت بیوســورفکتانت کــه پــس از آن تغییــری در
کششســطحی مشــاهده نشــد،
بهدســت آمــد.

mg/L

525

()CMC
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جدول  2فاکتور تاخیر برای رامنولیپیدهای مختلف []14
فاکتور تاخیر ( )Rfرامنولیپید استاندارد

نوع رامنولیپید

فاکتور تاخیر ( )Rfرامنولیپید تولید شده در این تحقیق
0/83

0/65
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-
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شکل  5طیف جذبی آنالیز  FTIRبیوسورفکتانت رامنولیپید از باکتری PTCC 1340 P.aeruginosa
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شکل  6نمودار کششسطحی برحسب غلظت محلول سوپرناتانت حاوی بیوسورفکتانت رامنولیپید

کاهــش کششســطحی محیــط رشــد ،مهمتریــن

کششســطحی نســبت بــه غلظتهــای مختلــف نمــک

ســویههای مولــد بیوســورفکتانت کــه توســط

داد کــه بــا افزایــش غلظتهــای  NaClاز  %2تــا %15

مشــخصه تولیــد بیوســورفکتانت اســت .کششســطحی

پژوهشــگران ارائــه شــد توانســت کششســطحی را از
 72بــه  30 mN/mکاهــش دهــد .همچنیــن در پژوهشــی
دیگــر کششســطحی بیوســورفکتانت رامنولیپیــد از

 53بــه  29 mN/mرســید [ .]15همچنیــن تغییــرات

 NaClدر محلــول رامنولیپیــد بررســی شــد .نتایــج نشــان
وزنــی در محلــول رامنولیپیــد ،کششســطحی تغییــر
محسوســی نداشــته و همچنــان پایــداری خــود را حفــظ

میکنــد .
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بررســی قابلیــت امولســیونکنندگی بیوســورفکتانت
تولیــد شــده بــهروش

 %62شــاخص امولسیونســازی ،نتیجــه خوبــی را از خــود

بــه نمایــش گذاشــتند.

E24

توانایــی امولســیونکنندگی معیــاری بــرای نشــان دادن

توانــای بیوســورفکتانت در امولسیونســازی هیدروکربنهــای

بررســی قــدرت کنارزنــی نفــت خــام از روی آب توســط
بیوســورفکتانت ()Oil Spreading

مختلــف اســت .در ایــن پــروژه امولســیونکنندگی در حضــور

در ایــن آزمایــش مشــاهده شــد کــه پــس از اضافــه کــردن

بررســی شــد .معیــار امولســیونکنندگی حفــظ پایــداری

کنــار رفتــن از روی آب میکنــد .شــکل  7نتایــج را پــس

نفــت خــام کــه مجموعــهای از هیدروکربنهــا اســت،

ســوپرناتانت حــاوی رامنولیپیــد ،نفــت خــام شــروع بــه

در مــدت زمــان  24 hrپــس از تشــکیل اســت .یکــی از

از 5ا 10 min ،و همچنیــن

 24را نشــان میدهــد.

میــزان پایــداری در حالــت تعلیــق اســت و ایــن پایــداری

رامنولیپیــد تولیــد شــده دارای توانایــی خوبــی بــرای

شــاخص تعلیــق بــرای رامنولیپیــد تولیــدی پــس از 24 hr

کاربردهــای صنعتــی ماننــد ازدیادبرداشــت نفــت مــورد

hr

فاکتورهــای بســیار مهــم در فرآیندهــای صنعتــی تعییــن

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی میتــوان گفــت

هــر چــه بیشــتر باشــد بهتــر اســت .در ایــن آزمایــش،

کنــار زدن نفــت خــام از روی آب اســت کــه میتوانــد در

و همچیــن  15روز پــس از آن اندازهگیــری شــد .نتایــج

اســتفاده قــرارگیــرد.

نشــان داد کــه ســوپرناتانت تولیــدی توانایــی خوبــی بــرای
امولسیونســازی نفــت خــام دارد و پایــداری ایــن حالــت

بررســی پاکســازی نفــت خــام از خــاک بــا اســتفاده از
ســورفکتانت SDS

امولســیون تــا  15روز پــس از آزمایــش باقیمیمانــد.

 4غلظــت مختلــف ( 0/35 ،0/23 ،0/1 ،)CMCو %0/5

ایــن بیوســورفکتانت پتانســیل خوبــی بــرای پاکســازی

گرفتنــد .بــا توجــه بــه جــذب خوانــده شــده از دســتگاه

کشــت و ســوپرناتانت باکتــری اســتفاده شــده اســت .بــا

کالیبراســیون ،غلظــت نفــت در نمونههــا بهدســت آمــد.

رســید کــه ســوپرناتانت باکتــری بــا ایجــاد  %56شــاخص

 %92/76اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج میتــوان پیشبینــی نمــود کــه

وزنــی بــه حجمــی از ســورفکتانت  SDSمــورد بررســی قرار

نفــت خــام دارد .در ایــن آزمایــش از دو نمونــه محیــط

طیفســنج نــوری و بــا اســتفاده از معادلــه خــط منحنــی

مشــاهده و مقایســه آزمایــش میتــوان بــه ایــن نتیجــه

بــا توجــه بــه شــکل  8بیشــترین مقــدار حــذف نفــت خــام

امولسیونســازی و محیــط کشــت حــاوی باکتــری بــا

پس از اضافه شدن رامنولیپید

محلول شاهد (آب مقطر و نفت خام)
بعد از 5 min

بعد از 10 min

بعد از یک روز

شکل  7ایجاد الیه نفتی روی آب و تشکیل ناحیه شفاف روی الیه نفتی پس از افزودن سوپرناتانت حاوی رامنولیپید
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شکل  8نمودار درصد حذف نفت خام برحسب غلظت سورفکتانت SDS

بــا توجــه بــه دو مکانیــزم تحــرک و حاللیــت کــه بهترتیب

و همــکاران نیــز بــا بررســی بیوســورفکتانت رامنولیپیــد در

مشــاهده نتایــج بهدســت آمــده از آنالیــز  SDSمیتــوان

هوادهــی شــده بــه بازدهــی حــدود  %80رســیدند [.]16

در غلظتهــای پاییــن و بــاالی  CMCاتفــاق میافتــد .بــا
گفــت کــه هــر دو مکانیــزم در عملکــرد ایــن ســورفکتانت
بــه منظــور جداســازی و حــذف نفــت خــام بــه یــک
انــدازه تاثیــر داشــتند ،بــا اینحــال مکانیــزم حاللیــت در
ســورفکتانت  SDSتاثیــر بیشــتری در جداســازی و حــذف

نفــت خــام از خــاک را دارد.

بررســی پاکســازی نفــت خــام از خــاک توســط
بیوســورفکتانت رامنولیپیــد

شــکل  9درصــد حــذف نفــت خــام را توســط رامنولیپیــد

نشــان میدهــد.

انجــام بررس ـیها نشــان دادنــد کــه شــویندههای آنیونــی
بهدلیــل ایجــاد نیــروی دافعــه ســر آبدوســت ســورفکتانت
و ســطح ذرات خــاک ،کمتــر جــذب خــاک میشــوند،

از ایــنرو بــرای شســت و شــوی خــاک مناســبترند

[ .]17نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه حــذف

نفــت خــام از خــاک توســط بیوســورفکتانت رامنولیپیــد
توســط دو مکانیــزم جــدا از هــم تحــرک و انحــال

اســت .در غلظتهــای پاییــن  CMCمونومرهــا در ســطح
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حــذف نفــت خــام از خــاک در یــک راکتــور همــزن دار

شکل  9نمودار درصد حذف نفت خام از خاک برحسب
غلظتهای رامنولیپید

همچنیــن مشــاهده میشــود کــه بیشــترین حــذف نفــت
خــام  %75بــود کــه در غلظت  1/05 g/Lحاصل شــد .اوروم

یافتــه و پدیــده تحــرک رخ میدهــد .پدیــده انحــال نیــز

در بــاالی غلظــت  CMCاتفــاق افتــاده اســت ،حاللیــت

باعــث انتقــال ذرات آالینــده بــه داخــل بخــش آب گریــز

میســلهای بیوســورفکتانت شــده و از ایــن طریــق
قــدرت حاللیــت بــا افزایــش تعــداد میســلها افزایــش
یافتــه اســت .بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی رامنولیپیــد

بــرای پاکســازی نفــت از خــاک ،زیســتی بــودن ایــن
ســورفکتانت و توانایــی تولیــد از منابــع ارزان قیمــت،
میتــوان ایــن بیوســورفکتانت را در صنایــع مختلــف

بــرای کاربردهــای زیســتمحیطی پیشــنهاد داد.

شماره  ،105خرداد و تیر 1398
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بیوســورفکتانت رامنولیپیــد بــا آزمایشهــای

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد

بیوســورفکتانتها و اســتفادههای زیــاد آنهــا در صنایــع
مختلــف ،تولیــد رامنولیپیــد بهعنــوان یکــی از مهمتریــن

بیوســورفکتانتها مــورد بررســی قــرار گرفــت .از باکتــری

 P.aeruginosa PTCC 1340بــرای تولیــد بیوســورفکتانت

رامنولیپیــد بهعنــوان یــک مــدل بومــی جهــت رســیدن
بــه دانــش فنــی آن اســتفاده شــد .نتایــج و بررســی هــای
حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیوســورفکتانت
تولیــدی دارای پتانســیل خوبــی در کاهش کششســطحی

از  69 mN/mبــه  26/8 mN/mاســت و پایــداری خوبــی

را در کاهــش کششســطحی نشــان میدهــد .حداکثــر
پاکســازی خــاک آلــوده بــه نفــت خــام توســط
ســوپرناتانت رامنولیپیــد  %75/17بهدســت آمــد و تولیــد

TLC

و  FTIRمــورد تاییــد قــرار گرفــت .نتایــج ایــن تحقیــق

میتوانــد در زمینــه تولیــد بیوســورفکتانت و پاکســازی

نفــت خــام مــورد توجــه محققیــن و صنایــع قــرار گیــرد.
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