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ABSTRACT
Lack of oxygen and high salinity are factors that limit the biodegradation of the hydrocarbon. The electron
accepters such as nitrate and salt tolerant bacteria can be used to increase the biodegradation rate in saline
environment with low level of oxygen. In this paper, BTEX biodegradation by Bacillus thuringiensis and

Bacillus sp. is investigated in microaerophilic and saline environment under nitrate reducing
condition. Firstly, the ability of the above- mentioned bacteria in BTEX biodegradation was
confirmed. Then, the effect of Nitrate, BTEX concentration, salinity and cell mass on BTEX
degradation was studied using Taguchi method and design expert software. The results of this
study showed the ability of the Bacillus thuringiensis and Bacillus sp. on BTEX degradation. For
200 mg/L BTEX concentration, the high efficiency of degradation by Bacillus thuringiensis and
Bacillus sp. could be achieved in optimum conditions; Nitrate Concentration (200 mg/L), salinity
(1 and 5 %) and cell mass (1and 5×107 cell/ml) respectively.
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بررسی تجزيه زيستی  BTEXتوسط

Bacillus thuringiensis

و  Bacillus sp.در شرايط کاهشی نيترات
4

مينا شکيبا ،1تيمور سهرابی ماليوسف ،*2فرهاد ميرزايی ،3احمدعلی پوربابايی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4دانشیار ،گروه مهندسی علوم خاک  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/3/19 :تاریخ بازنگری -1397/8/1 :تاریخ تصویب)1397/8/12 :

چکيده:
در محیطهایی با کمبود اکسیژن و نسبتاً شور تجزیه هیدروکربنهای نفتی به سختی صورت میگیرد که با استفاده از
پذیرندههای الکترون مانند نیترات و کاربرد باکتریهای تجزیهگر و قادر به رشد در محیطهای شور ،سعی در افزایش
تجزیه زیستی هیدروکربنها میشود .این مطالعه با هدف بررسی تجزیه زیستی  BTEXبا استفاده از  Bacillus sp.و
Bacillus thuringiensisتحت شرایط کاهشی نیترات در محیط آئروفیلیک و شور انجام شد .در ابتدا توانایی باکتریهای
فوق در تجزیه زیستی  BTEXمورد تائید قرار گرفت .سپس با استفاده از مدل تاگوچی و نرمافزار Design Expert
تجزیه  BTEXدر شرایط محیطی مختلف با تغییر در عواملی مانند غلظت اولیه نیترات ( 100-500میلیگرم بر لیتر)،
 800-200( BTEXمیلیگرم بر لیتر) ،شوری (0/5 -9/5درصد) و جمعیت سلولی (1 – 5×107سلول در میلیلیتر)
بررسی شد .نتایج حاصل از تحقیق توانایی  Bacillus thuringiensisو Bacillus sp.را در تجزیه زیستی  BTEXنشان
داد و شرایط بهینه را بهمنظور حداکثر تجزیه زیستی  BTEXبرای این دو باکتری به ترتیب در غلظت اولیه  BTEXبرابر
 200میلیگرم بر لیتر ،غلظت اولیه نیترات 500میلیگرم بر لیتر ،شوری  5و  9/5درصد و جمعیت سلولی 1و 5×107
گزارش نمود.
واژههای کليدی :تجزیه زیستی ،BTEX ،نیترات ،شوری

مقدمه

*

ترکیبات نفتی از جمله رایجترین نوع آلودگی در زیستبومهای
خشکی و آبی بخصوص در مناطق نفتخیز میباشند که تهدید
جدی برای اکوسیستم به شمار میآیند .در این میان میتوان به
 BTEXکه فراوانترین ترکیب هیدروکربنی در آبهای آلوده به
مواد نفتی است اشاره نمود .،این آالینده شامل بنزن ،تولوئن،
اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن با سمیت باال و دارای پتانسیل
جهشزایی و سرطانزایی است) .(Fathepure, 2014این ترکیب
تک حلقهای به عنوان فراوانترین هیدروکربن در آب تولیدی
میباشد ( BTEX .)Neff, 1979عالوه بر مصارف صنعتی در
تولید بسیاری از محصوالت خانگی و کشاورزی نیز کاربرد داشته
* نویسنده مسئول:
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و از طریق مدیریت ضعیف در دفع و حذف آن ،این آالینده وارد
محیط زیست شده و باعث ایجاد مشکالت جدی از نظر آلودگی
میگردد .افزایش قابل توجه بار آلودگی و تخریب منابع حیاتی
در اثر فعالیتهای بشر ،نیاز به مدیریت و اعمال روشهایی برای
کاهش آلودگی را بیش از پیش ضروری ساخته است .تجزیه
زیستی با استفاده از ریزجانداران بهصورت یک روش مقرون
بهصرفه با کارایی باال جهت حذف ترکیبات نفتی شامل BTEX
به اثبات رسیده است ).(Atlas and Bartha, 1972
شرایط محیطی مانند شوری و مقدار در دسترس بودن
اکسیژن از عوامل کنترل کننده شدت تجزیه زیستی هیدروکربن
های نفتی میباشند .از آنجاییکه فرآیندهای معمول میکروبی
در مناطقی با شوری باال به خوبی انجام نمیشود ،تجزیه زیستی
در این محیطها تنها با استفاده از میکروارگانیسمهای مقاوم به
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شوری امکانپذیر است .علیرغم پژوهشهای گسترده در زمینه
شناسایی میکروارگانیسمهای قادر به تجزیه  ،BTEXاطالعات در
زمینه میکروارگانیسمهایی که تجزیه زیستی  BTEXرا در
محیط شور انجام دهند ،بسیار اندک است .بهعالوه تحقیقات
انجام شده تاکنون ،بیشتر بررسی تجزیه  BTEXتوسط کشت
غنیسازی شده را نشان میدهد و این در حالی است که
تحقیقات در زمینه جداسازی و شناسایی باکتریهای قادر به
تجزیه  ،BTEXمحدود به گزارش چند باکتری مانند
پالنوکوکوس 1سویه  ،ZD22آرهدوموناس 2سویه ،Seminole
آرهدوموناس سویه  ،Rozelهالوکوکوس ،3هالوفراکس،4
5
هالوباکتریوم میباشد (Abed et al., 2006; Newell et al.,
1996; Borden and Bedient, 1986; Azetsu et al., 2009; Li
) .et al., 2006; Al- Mailem et al., 2013تأثیر شوری بر تجزیه

هیدروکربنها به محدوده تغییرات شوری و به شوری محیط
میکروارگانیسمها بستگی دارد .برخی از تحقیقات انجام شده در
محیطهای بسیار شور تأثیر منفی افزایش شوری را بر تجزیه
هیدروکربنها نشان دادهاند ) (Fathepure, 2014و این در حالی
است که گزارشهای حاکی از مطالعات دیگر نتایج متناقض را
نشان میدهند (.)Minai-Tehrani et al, 2009
) Nicholson & Fathepure (2004, 2005تجزیه زیستی
 BTEXرا توسط نمونه خاک آلوده به مواد نفتی و غیر آلوده در
شوری باال در اکالهما ارزیابی کردند .کشت غنیشده از خاک
آلوده ،ترکیب  BTEXرا در محیط شوربه میزان  3-14/5درصد
تجزیه نمود ،درحالیکه کشت غنیشده از خاک آلوده و شور
قادر به تجزیه بنزن و تولوئن در شوری بیشتر برابر  0-23درصد
بود Sei and Fathepure (2009) .محیط کشتی غنیشده از
نمونه خاکهای ایالت یوتا تهیه و توانایی آن را در تجزیه BTEX
مورد ارزیابی قرار دادند .کشت حاصل به طور کامل بنزن و
تولوئن را در طی  2 ،1و  5هفته در حضور  23 ،14و  29درصد
از  NaClتجزیه نمود .در ادامه تحقیقات )،Li et al. (2006
سویه  Planococcus sp. ZD22.را از نمونه خاک آلوده در چین
جداسازی و قابلیت آن را بر تجزیه  BTEXدر خاک شور -25%
.0گزارش نمودند .این نوع سویه عالوه بر قابلیت تجزیه
کلروبنزن ،بروموبنزن ،یدوبنزن و فلوروبنزن توانایی رشد در
شرایط سخت از نظر درجه حرارت پایین و شوری باال و pH
بازی را دارد که آن را به یک گزینه مناسب برای تجزیه مواد
1. Planococcus
2. Arhodomonas
3. Halococcus
4. Haloferax
5. Halobacterium

سمی تبدیل کرده است Berlendis et al. (2010) .توانایی
 Marinobactersرا بر تجزیه  BTEXدر شوری 3-15 %گزارش
نمود M. vinifirmus .قادر به تجزیه تمامی بنزن و تولوئن اضافه
شده در طول  3روز بود درحالیکه تجزیه  %65از کل اتیل بنزن
و  20%از تمامی ایزومرهای زایلن در مدت  7روز در حضور 6%
از  NaClانجام شد ) .(Berlendis et al., 2010او همچنین
گزارش نمود که  %10 ،M.hydrocarbonoclasticusبنزن20% ،
از تولوئن 60% ،از اتیل بنزن و  70%از ایزومرهای زایلن را در 7
روز در شوری 6%تجزیه میکند Al-Mailem et al. (2013) .به
جداسازی  Marinobacter sedimentalisو Marinobacter
 falvimarisبر پایه توانایی آنها در مصرف نرمال پارافینها ((n-
 alkanesو ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای
پرداختند .این باکتریها قادر به تجزیه بنزن در حضور  6%از
 NaClبودند Hassan et al. (2012) .نشان دادند که
 Alcanivorax sp. HA03قادر به تجزیه بنزن و تولوئن و کلرو
بنزن در شوریهای  3تا  5%میباشد.
عالوه بر مساله شوری ،کمبود اکسیژن نیز از عوامل
محدود کنندهای است که در تجزیه زیستی  BTEXباید مورد
توجه قرار گیرد .هنگامیکه خاک و آب زیرزمینی توسط آالینده
 BTEXآلوده میشود غالبا آلودگی در منطقه بیهوازی در
محیط زیست گسترش مییابد .بنابراین اگرچه تجزیه زیستی
هوازی  BTEXنسبت به شرایط بیهوازی سریعتر میباشد
( ،)Maxwell & Baqai, 1995اما تجزیه زیستی بیهوازی نقش
مهمتری را در حذف آلودگیهای زیستی ایفا میکند .تجزیه بی
هوازی  BTEXبرای اولین بار در سال  1985گزارش شد
) ،(Kuhn et al., 1985سپس تحقیقات گستردهای برای پیدا
کردن باکتری قادر به تجزیه بیهوازی  ،BTEXشرایط مناسب
برای تجزیه و استفاده از شیوههای مهندسی به منظور افزایش
تجزیه زیستی  BTEXانجام شد ;(Heider et al., 1999
;Spormann and Widdel, 2000; Widdel and Rabus, 2001
Chakraborty and Coates, 2004; Foght, 2008; Fuchs,
)2008; Carmona et al., 2009

بهطور معمول در روشهای مهندسی با استفاده از
پذیرندههای الکترون ،شدت تجزیه زیستی در شرایط
میکروآئروفیلیک و بیهوازی را افزایش میدهند .تحقیقات انجام
شده کاربرد نیترات را در افزایش تجزیه زیستی  BTEXبه دلیل
پتانسیل باالی واکنش اکسایشی و کاهشی آن نشان داده است.
طبق واکنش زیر  BTEXدر حضور نیترات تجزیه و دیاکسید
کربن و گاز نیتروژن تولید میشود.
+
C6H6 + 6NO 3 + 6H → 6CO2 + 6H2O+ 3N2
C7H8 + 7.2NO-3 + 7.2H+ →7CO2 + 7.6H2O + 3.6N2
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C8H10 + 8.4NO_3 + 8.4H+→8CO2 + 9.2H2O + 4.2N2
) Da Silva et al. (2002در تحقیقات خود تأثیر افزودن

سولفات ،آهن چنگالیده و نیترات را در شرایط بیهوازی بر
سرعت تجزیه  BTEXارزیابی نمودند .آنها اضافه کردن
گیرندههای الکترون را سبب افزایش تجزیه  BTEXبا افزایش
سرعت تجزیه بیهوازی  BTEXو همچنین سرعت بخشیدن به
معدنی شدن اتانول گزارش کردند .تجزیه سریع اتانول در
نزدیکی ورودی سبب تخلیه اکسیژن محلول و تحریک شرایط
متاژنیک و کاهش کارایی تجزیه  BTEXاز بیش از  99درصد در
غیاب اتانول تا متوسط  32%برای بنزن 49% ،برای تولوئن77% ،
برای اتیل بنزن و  30%برای زایلن شده است.
( Dou et al. (2008با افزودن غلظتهای مختلف BTEX
به بررسی پتانسیل تجزیه بیهوازی توسط تقویت زیستی با
کنسرسیوم سازگار شده با  BTEXتحت شرایط کاهشی نیترات
پرداختند .سرعت تجزیه با افزایش غلظت  BTEXافزایش و به
بیشترین مقدار در غلظت  100mg/kg of soilرسید .سپس
افزایش غلظت  BTEXبه دلیل افزایش مقدار سمیت آن برای
کشت غنیشده سبب کاهش تجزیه آن شدDou et al. (2008) .
همچنین کاهش غلظت نیترات را در طی فرآیند تجزیه زیستی
 BTEXنشان دادند که با افزایش مقدار تجزیه زیستی BTEX
غلظت نیترات کاهش یافت.
) Corseuil et al. (2015تأثیر افزایش ظرفیت
پذیرندههای الکترون را با اضافه کردن نیترات بهمنظور سرعت
بخشیدن به حذف اتانول و از بین بردن اثر بازدارنده آن بر حذف
 BTEXبررسی کردند .زمان حدف اتانول در مکانهایی که
نیترات افزوده شده بود (در حدود  1/4سال) و سریعتر از شرایط
با تجزیه زیستی طبیعی ( 3سال) بود که منجر به تجزیه سریعتر
 BTEXشد.
) Mazzeo et al. (2010به بررسی تجزیه زیستی BTEX
با استفاده از باکتریهای حاصل از پسآب تصفیهخانه نفت
پرداختند و توانایی  P. putidaرا در تجزیه زیستی  BTEXنشان
دادند .برای ارزیابی تجزیه زیستی  BTEXمقدار مصرف اکسیژن
در طی انجام آزمایشها اندازهگیری و بر اساس مصرف اکسیژن،
تجزیه زیستی  BTEXنتیجهگیری میشود.
موفقیت تجزیه آلودگیهای آلی زیست محیطی در
آبهای زیرزمینی به عوامل مختلفی مانند غلظت نیترات ،غلظت
 ،BTEXشوری و جمعیت سلولی بستگی دارد (Gandolfi 2010
 .)Jeon et al., 2003; Saeki et al., 2009; et al.,بررسی تأثیر
همزمان عاملهای مورد نظر به روش  Full Factorialنیازمند
انجام تعداد زیادی آزمایش است که از نظر منابع مالی ،انسانی و

زمانی مقرون بهصرفه نمیباشد ،طرح تاگوچی بهصورت روشی
مناسب و کارآمد برای تعیین شرایط بهینه و با نزدیکترین نتایج
به روش  Full Factorialاز جمله روشهایی است که در
سالهای اخیر بهطور گسترده در مطالعات میکروبیولوژی مورد
استفاده قرار گرفته است ).(Wang et al., 2017
هدف از این مطالعه بررسی تجزیه زیستی  BTEXبا وجود
نیترات در شرایط نامساعد محیطی از نظر شوری و کمبود مقدار
اکسیژن بهطور همزمان میباشد .در مرحله اول توانایی
باکتریهای  Bacillus thuringiensisو Bacillus sp.در تجزیه
زیستی  BTEXدر شرایط میکروآئروفیلیک مورد بررسی قرار
گرفت و به اندازهگیری مقدار نیترات مصرفی به منظور تائید
کاهش مقدار نیترات در نتیجه تجزیه زیستی  BTEXپرداخته
شد .سپس با استفاده از مدل تاگوچی و نرمافزار Design Expert
تأثیر عاملهای مختلف شامل غلظت نیترات ،غلظت  ،BTEXشوری
و جمعیت سلولی بر شدت تجزیه  BTEXبا شاخص مقدار نیترات
مصرف شده بررسی شد.

مواد و روشها
بررسی توانايی  Bacillus thuringiensisو  Bacillus sp.در تجزيه
زيستی
در این مرحله توانایی باکتریهای  Bacillus thuringiensisو
 Bacillus sp.در تجزیه  BTEXدر شرایط میکروآئروفیلیک توسط
سنجش مقدار  BTEXمصرفی مورد ارزیابی قرار گرفت .به این
منظور در  3بطری 50میلیلیتری با درپوش آلومینیومی40 ،
میلیلیتر از محیط کشت شامل نمکهای معدنی مطابق جدول ()1
تهیه شد ) .) Shim et al., 2005بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن از
شرکت مرک تهیه و از هر جز به مقدار  2/3میکرولیتر با استفاده از
میکروسرنگ به بطریها تزریق شد تا غلظت  200میلیگرم بر لیتر
(غلظت  50میلیگرم بر لیتر برای هر جز) حاصل شود .یک نمونه
شاهد نیز حاوی محیط کشت معدنی و آالینده  BTEXبدون تلقیح
باکتریها تهیه شد .بهمنظور تهیه سوسپانسیون باکتری ،یک لوپ از
باکتری مورد بررسی موجود در پلیت حاوی محیط کشت جامد ،بر
محیط کشت نوترینت براث در ارلن مایر تلقیح و به مدت  16ساعت
در دمای  30-28درجه سلسیوس در محیط تاریک بر روی شیکر
قرار داده شد .بعد از رقیق سازی بر طبق جدول مک فارلند ،یک
میلیلیتر از سوسپانسیون هر یک از باکتریهای رشد یافته جدا و به
محیط کشت مایع تلقیح تا غلظت ( 1×107سلول در هر
میلیلیتر) به دست آید و در دمای  30-28درجه سلسیوس در
محیط تاریک بهصورت ثابت نگهداری و بعد از گذشت  20روز
غلظت  BTEXباقیمانده اندازهگیری شد.
BTEX

شکيبا و همکاران :بررسی تجزيه  BTEXتوسط 679 ...

جدول  -1نمکهای تشکيل دهنده محيط کشت معدنی

غلظت (گرم بر لیتر)

نمک
)MnSO4H2O (PA 1.05941

درصد خلوص

0/008

<%99

Merck

0/001

<%99

Sigma

0/0098

<99/%5

Sigma

0/3

-

-

0/5

<%99

Sigma

20

<99/%99

Merck

0/5

<99/%995

Sigma

0/002
20

< 99/%997
<%99

Sigma-Aldrich

)CaCl2.2H2O (10035-04-8
)MgSO4.7H2O(10034-99-8

شرکت

(NH4)2NO3
)K2HPO4 (7758-11-4
)NaCL (7647-14-5
)KH2PO4(7778-77-0
)Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O (7783-85-9
)Nitriloacetic acid (139-13-9

Sigma-Aldrich0

بررسی مقدار کاهش نيترات در طی تجزيه BTEX

 ،BTEXشوری و جمعيت سلولی بر تجزيه BTEX

بدین منظور در بطریهای 50میلیلیتر با درپوش آلومینیومی،
 40میلیلیتر از محیط کشت معدنی شامل نمکهای موجود در
جدول ( )1تهیه شد ) .)Shim et al., 2005بنزن ،تولوئن،
اتیلبنزن و زایلن به بطریها با استفاده از میکروسرنگ تزریق تا
غلظت  200میلیگرم بر لیتر حاصل گردد .در  3بطری آزمایش
با استفاده از  (NH4)2NO3بهعنوان منبع نیترات ،غلظت 200
میلیگرم بر لیتر و در  3بطری دیگر غلظت  300میلیگرم بر
لیتر ایجاد شد .دو نمونه شاهد نیز حاوی محیط کشت معدنی از
هر یک از غلظتهای نیترات و آالینده  BTEXبدون تلقیح
باکتریها تهیه شد .یک میلیلیتر از سوسپانسیون هر یک از
باکتریهای رشد یافته  Bacillus thuringiensisو Bacillus sp.
به محیط کشت مایع تلقیح شد تا جمعیت ( 1×107سلول در
هر میلیلیتر) حاصل شود .سپس به مدت  24ساعت تکان داده
شد و سپس در دمای  30-28درجه سلسیوس در محیط تاریک
نگهداری و بعد از گذشت  20روز غلظت  BTEXباقیمانده و
نیترات اندازهگیری شد.

طرح آزمایشها نوعی روش آماری برای تعیین اثر عوامل بر
خواص محصول با استفاده از حداقل تعداد آزمایشهاست
 (Khayati & Barati, 2017, Tupe et al., 2007).روش
تاگوچی یکی از این روشها است که در آن آزمایشها به شکل
جدولی از آرایههای متعامد طراحی میشود .پس از انجام
آزمایشها مطابق شرایط طراحی شده در این جدول تجزیه و
تحلیل آماری نتایج بهمنظور بررسی مقدار و نحوه اثر هر یک از
عوامل روی پاسخ مورد نظر و تعیین شرایط برای رسیدن به
بهترین پاسخ انجام میشود .در این پژوهش ،با توجه به مرور
مقاالت انجام شده در زمینه تجزیه زیستی  BTEXو مطالعه
واکنش ،عواملی که احتمال اثر آن بر واکنش وجود داشته
انتخاب شده است .متغیرهای مستقل بهصورت غلظت ،BTEX
غلظت نیترات ،مقدار شوری و جمعیت میکروبی و عملکرد پاسخ
(مقدار حذف  (BTEXتعیین شدند .برای هر عامل سه سطح
حداقل ،متوسط و حداکثر طبق جدول ( )2در نظر گرفته شد و
در مجموع کل آزمایشها با روش تاگوچی برابر  9آزمایش
تعیین شد.

طرح آزمايشها برای بررسی تأثير غلظت نيترات ،غلظت

جدول  -2عوامل و سطوح در نظر گرفته شده برای انجام آزمايشها

رديف

عوامل

نماد

سطح 1

1

غلظت )ppm( BTEX

سطح 2

سطح 3

A

200

500

800

2

غلظت نیترات ()ppm

B

100

300

500

3

شوری (درصد)

C

0/5

5

9/5

4

جمعیت سلولی (سلول در میلیلیتر)

D

1×10

3×10

5×10

7

7

7
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مقادیر نیترات و شوری و  BTEXو جمعیت میکروبی که
بر اساس طرح آزمایشها تعیین شده بود در این مرحله به
محیط معدنی تهیه شده براساس جدول ( )1اضافه گردید .از
 (NH4)2NO3بهعنوان منبع نیترات و از  NaClبرای شوری
استفاده شد) .(Shim et al., 2005سه نمونه شاهد نیز بدون
افزودن باکتری و با در نظر گرفتن مقادیر نیترات و شوری و
غلظت  BTEXمطابق جدول ( )3تهیه شد .بعد از گذشت 15
روز مقدار نیترات باقیمانده در نمونهها اندازهگیری و وارد
نرمافزار  Design Expertگردید .سپس با استفاده از نرمافزار
تأثیر افزایش و کاهش غلظت نیترات ،غلظت  ،BTEXمقدار
شوری و جمعیت میکروبی بر تجزیه زیستی  BTEXبا سنجش
مقدار نیترات مورد بررسی قرار گرفت.

آناليز شيميايی

غلظت  BTEXتوسط دستگاه گازکروموتوگرافی مدل
 6890Nمجهز به ستون  30 ،HP-5متری و آشکارساز
)(FIDاندازهگیری شد .دمای در محل تزریق ،آشکارساز و ستون
در  300 ،250و  60به ترتیب تنظیم شد .از گاز نیتروژن
بهعنوان گاز حامل و از گازهای اکسیژن و هیدروژن بهعنوان
سوخت برای  FIDاستفاده شد (Khajeh and Mosavi Zadeh,
) .2012غلظت نیترات با دستگاه کروماتوگرافی یونی تعیین شد.
مقادیر  LODو  LOQو درصد  Recoveryبرای بنزن ،تولوئن،
اتیل بنزن و زایلن بهصورت جدول ( )4میباشد .
Agilent

جدول  -4مقادير  LODو  LOQو درصد  Recoveryبرای اجزای

BTEX
تولوئن

اتیل بنزن

زایلن

LOQ

اجرا

0/065

0/054

0/081

0/083

A

B

C

D

LOD

0/02

0/02

0/03

0/03

1

1

3

3

3

)%( Recovery

108/1

108/3

104/5

101/1

2

3

2

1

3

3

2

2

3

1

نتايج و بحث

4

1

2

2

2

5

2

3

1

2

بررسی توانايی

6

2

1

2

2

7

3

1

3

2

8

3

3

2

1

9

1

1

1

1

شاهد 1

1

1

1

0

شاهد 2

1

2

1

0

شاهد 3

1

3

1

0

جدول  -3طراحی آزمايشها به روش تاگوچی و آزمايشهای کنترل

تجزيه زيستی

بنزن

Bacillus thuringiensis

و

Bacillus sp.

در

BTEX

در مرحله اول توانایی باکتری  Bacillus thuringiensisو
 Bacillus sp.در تجزیه  BTEXاز طریق سنجش مقدار BTEX
مصرفی آنها بعد از گذشت  20روز مورد ارزیابی قرار گرفت .در
شکل ( ) 1درصد حذف بنزن و تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن توسط
باکتری  Bacillus thuringiensisو  Bacillus sp.نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود عملکرد دو باکتری در
حذف  BTEXتقریباً مشابه بوده و درصد حذف بنزن ،تولوئن
بیش از  90درصد گزارش شد.

100
80
60

Bacillus
thuringiensis
Bacillus sp.

40
20
0

درصد حذف زايلن

درصد حذف اتيل بنزن

درصد حذف تولوئن

درصد حذف بنزن

شکل  -1درصد حذف  BTEXتوسط باکتریهای  Bacillus thuringiensisو Bacillus sp.

بهمنظور بررسی مقدار کاهش نیترات در طی تجزیه
 ،BTEXغلظت نیترات بعد از گذشت  20روز اندازهگیری شد .در

شکل ( )2مقدار کاهش نیترات توسط
و  Bacillus sp.نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می
Bacillus thuringiensis

شکيبا و همکاران :بررسی تجزيه  BTEXتوسط ...

شود باکتریهای  Bacillus thuringiensisو  Bacillus sp.به
ترتیب  38و  36درصد از نیترات موجود را در تجزیه BTEX
استفاده کرده و سبب کاهش نیترات شدهاند که این کاهش با
افزایش غلظت اولیه نیترات بیشتر شد .از مواردی که میتوان
بهعنوان دلیل این افزایش ذکر کرد افزایش تجزیه  BTEXدر اثر
افزایش غلظت اولیه نیترات میباشد.

681

روش تاگوچی برای بهينهسازی تجزيه BTEX

روش فاکتوریل و طرح تاگوچی برای بهینهسازی تجزیه زیستی
 BTEXمورد استفاده قرار گرفت .درایههای ماتریس برای طرح
تاگوچی و نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده برای بررسی
اثر اصلی متغیرها بر عامل هدف و بهمنظور تعیین شرایط بهینه
برای تجزیه زیستی  BTEXدر جدول ( )5مشاهده میشود.
100

80
60
40
20
0

درصد حذف BTEX

درصد کاهش نيترات

درصد کاهش نيترات

غلظت نيترات ppm)(300

درصد حذف BTEX

غلظت نيترات ppm)(200
Bacillus sp.

Bacillus thuringiensis

شکل  -2درصد حذف  BTEXو کاهش نيترات توسط باکتریهای  Bacillus thuringiensisو Bacillus sp.
جدول  -5ماتريس طرح تاگوچی برای چهار متغير و پاسخ اندازهگيری شده

کاهش غلظت نيترات
()ppm

کاهش غلظت نيترات
()ppm

Bacillus thuringiensis

Bacillus sp.

82

اجرا

A
)(ppm

B
)(ppm

C
)(%

D
×107
)(cell/ml

1

200

500

9/5

5

86

2

800

300

0/5

5

26

38

3

500

300

9/5

1

46

40

4

200

300

5

3

50

38

5

500

500

0/5

3

70

62

6

500

100

5

5

10

9

7

800

100

9/5

3

4

9

8

800

500

5

1

74

56

9

200

100

0/5

1

8

10

پاسخ آزمایشها تحت شرایط آزمایش در جدول ( )3ارائه شد
که از نتایج یک معادله چندجملهای درجه  1توسط نرمافزار
 Design Expert 7.0,0پیشنهاد شد .مدل رگرسیونی در مورد
باکتری ( Bacillus thuringiensisمدل  )1و ( Bacillus sp.
مدل )2بهصورت زیر میباشد:
(درصد) Bacillus thuringiensisکاهش نیترات توسط تجزیه
زیستی با باکتری= 39.33+6.44 × A[1]+0.44× A[2]-
]34.22×B[1]-0.89× B[2]-6.89× C[1]+3.11× C[2

(درصد)  Bacillus sp.کاهش نیترات توسط تجزیه زیستی با
باکتری = 40.22+5.11× A[1]- 1.22× A[2]-28.89×B[1]+
]0.44× B[2]-1.56× C[1]-3.89× C[2

درمعادلههای فوق به دلیل اینکه  B ،Aو  Cدارای سه
سطح میباشند بنابراین تأثیر اصلی بهصورت ]،A[2] ،A[1
] C[1] ،B[2] ،B[1و] C[2نشان داده میشود.
بررسی عوامل مؤثر در تجزيه زيستی BTEX

تحلیل واریانس ارائه شده برای اثر عوامل بر کاهش نیترات برای
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مدلهای 1و  2در جدول ( )6نشان داده شده است .با توجه به
مقدار  Pو  Fغلظت نیترات ،غلظت  BTEXدر کاهش مقدار
نیترات مهم میباشند .از میان این عوامل غلظت نیترات،
بیشترین اثر را دارد .مقدار  Fبرای مدلهای 1و  2به ترتیب برابر
 42/29و  16/64میباشد که نشان دهنده معنادار بودن مدل
میباشد .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس ،در مدل  1و
 2به ترتیب  0/24و  5/87درصد احتمال دارد که مقدار  Fمدل

براساس اغتشاش روی دهد R2 .مدل  1و  2برابر  98درصد می
باشد و  Adeq Precisionکه سیگنال به نسبت اغتشاشات را
بیان میکند در مدل  1برابر  53/15بوده که بیش از  4میباشد
و نشان دهنده سیگنال کافی و در نتیجه کاربردی بودن مدل
میباشد ،این حالت در مدل  2با مقدار  11 /47نیز مشاهده می
شود.

جدول  -6تحليل واريانس برای مقدار اثر عوامل بر مقدار کاهش نيترات

عامل
مدل
غلظت
غلظت نیترات
شوری

BTEX

درجه آزادی
مدل 1مدل2
6
2
2
2

6
2
2
2

مجموع مربعات
مدل2
مدل1

F

P

مدل 1مدل2

مدل 1مدل2

866/89 1282/67
64/11
133/78
2465/78 3607/11
70/78
107/11

16/64 412/29
1/23
43/00
47/13 159/43
1/36
34/43

همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود با افزایش
غلظت اولیه نیترات ،مقدار مصرف نیترات افزایش مییابد که این
روند در تجزیه زیستی  BTEXتوسط هر دو باکتری مشابه است.
این پدیده را میتوان به علت افزایش مقدار تجزیه زیستی
 BTEXدر اثر افزایش غلظت اولیه نیترات توجیه نمود .در این
حالت غلظت اولیه باالی نیترات بهعنوان محدود کننده تجزیه
زیستی  BTEXنمیباشد و با دسترس بودن نیترات به مقدار
کافی واکنش تجزیه زیستی با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
) Dou et al. (2008نیز در بررسی تجزیه بیهوازی  BTEXدر
شرایط کاهشی نیترات ،افزایش مقدار مصرف نیترات را توسط
کنسرسیوم باکتریایی با افزایش غلظت اولیه نیترات گزارش
نمودند .در شکل ( )3تأثیر غلظت اولیه نیترات بر کاهش مقدار
نیترات با افزایش مقدار  BTEXاز سطح  A1به  A3نشان داده

0/01
0/02
0/01
0/03

0/048
0/45
0/02
0/42

اثر
مدل 1مدل2
معنادار
معنادار

معنادار
معنادار

شده است .همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود با
افزایش مقدار  BTEXدرصد مصرف نیترات کاهش مییابد ،علت
این امر را میتوان اثر سمی که غلظت  800میلیگرم بر لیتر
 BTEXبر میکروارگانیسمها دارد بیان نمود که در نتیجه سبب
کاهش تجزیه زیستی و کاهش مقدار مصرف نیترات میشود .در
تحقیق صورت گرفته توسط ) Jin et al. (2013نیز اثر سمیت
غلظت باالی  BTEXبر میکروارگانیسمها ،علت کاهش تجزیه
 BTEXنسبت به غلظتهای اولیه کمتر  BTEXگزارش شد.
بهطور کلی غلظت  BTEXتا  200میلیگرم بر لیتر باعث کاهش
عملکرد میکروارگانیسمها نخواهد شد و بهتر است در این حالت
برای تسریع شدت تجزیه زیستی از باالترین سطح نیترات
استفاده شود.

)(b

)(a

شکل  -3اثر غلظت اوليه نيترات بر مقدار مصرف نيترات با توجه به غلظت اوليه  BTEXدر واکنش تجزيه زيستی  BTEXتوسط باکتریهای Bacillus
 (a(،thuringiensisو (b) ،Bacillus sp.

شکيبا و همکاران :بررسی تجزيه  BTEXتوسط 683 ...

با استناد به مقدار Pو  Fدر تحلیل واریانس مربوط به اثر
مقدار شوری بر درصد کاهش نیترات این تأثیر در مدل به دست
آمده معنیدار نمیباشد ،اما نگاه اجمالی به شکل ( ( )4نمودار
نشان دهنده تأثیر میزان شوری بر درصد کاهش نیترات) مثبت
بودن افزایش شوری را بر مقدار مصرف نیترات توسط باکتری

 Bacillus thuringiensisنشان میدهد .میتوان این نتیجه را به
علت افزایش عملکرد باکتری  Bacillus thuringiensisدر شوری
باال بیان نمود که سبب افزایش تجزیه زیستی  BTEXشده
است.

)(b
)(a
شکل  -4اثر مقدار شوری بر مصرف نيترات با توجه به غلظت اوليه نيترات در واکنش تجزيه زيستی BTEXتوسط باکتریهای (، Bacillus thuringiensis
(aو (b) ،Bacillus sp.

در بررسی تأثیر جمعیت سلولی باکتری
 thuringiensisبر مقدار مصرف نیترات در تجزیه زیستی BTEX
در صورتی که سطوح باکتری در سطح  1درصد باشد بیشترین
مقدار تجزیه زیستی و در نتیجه مصرف نیترات حاصل میشود.
میتوان علت این پدیده را کافی بودن مقدار باکتری در سطح 1
Bacillus

)(a

درصد و مقدار بیش از حد باکتری در سطح  3و  5درصد بیان
نمود .روند در مورد باکتری  Bacillus sp.متفاوت بوده و با
افزایش مقدار جمعیت سلولی مقدار تجزیه زیستی افزایش
مییابد.

)(b

شکل  -5اثر جمعيت سلولی در واکنش تجزيه زيستی BTEXتوسط باکتریهای  (a(، Bacillus thuringiensisو (b) ،Bacillus sp.

همچنین در این مطالعه از نسبت  ،S/Nبرای ارزیابی اثر
فاکتورهای مورد بررسی بر تجزیه زیستی  BTEXو انتخاب
بهترین سطح برای هر عامل استفاده شد .مقادیر باالی دلتا نشان
دهنده اثر قابل توجه یک عامل نسبت به سایر عوامل در عامل
هدف میباشد .همانطور که در جدولهای ( )7و ( )8مشاهده
میشود با توجه به مقدار دلتا ،عاملهای غلظت نیترات،BTEX ،
شوری و جمعیت میکروبی به ترتیب دارای بیشترین اثر در
Bacillus
تجزیه زیستی  BTEXتوسط باکتریهای

 thuringiensisو  Bacillus sp.میباشند.
در شکل ( )6نسبت  S/Nبرای هر یک از عاملها در
سطوح مورد بررسی نشان داده شده است .شرایطی که در آن
مقدار بیشینه برای نسبت  S/Nحاصل گردد ،بهعنوان شرایط
بهینه در تجزیه  BTEXدر نظر گرفته میشود (Kim et al.
) .2004با توجه به شکل ( )6مقدار بیشینه  ،S/Nشرایط بهینه
برای تجزیه زیستی توسط باکتری Bacillus thuringiensis
هنگامی که غلظت  BTEXبرابر  200میلیگرم بر لیتر ،غلظت
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میگیرد .با استفاده از نرمافزار  Design Expertمقادیر کاهش
Bacillus
نیترات در شرایط بهینه برای باکتریهای
 thuringiensisو  Bacillus sp.به ترتیب  88/22و 77/22
میلیگرم بر لیتر به دست آمد.

نیترات  500میلیگرم بر لیتر ،شوری  5درصد و جمعیت
7
میکروبی  1×10باشد ،حاصل میگردد .برای باکتری Bacillus
 sp.نیز هنگامی که غلظت  ،BTEXنیترات ،شوری و جمعیت
میکروبی به ترتیب برابر  200میلیگرم بر لیتر 500 ،میلیگرم
بر لیتر 9/5 ،درصد و  5×107باشد حداکثر تجزیه زیستی صورت

جدول  -7مقادير متوسط  S/Nبرای هر عامل در سطحهای مختلف در مدل 1

سطح

غلظت اوليه BTEX

غلظت اوليه نيترات

شوری

جمعيت ميکروبی

1

30/24

16/70

27/75

29/57

2

30/05

31/84

30/45

27/64

3

25/91

37/66

28/00

29/00

دلتا

4/34

20/96

2/70

1/93

ترتيب اثر

2

1

3

4

جدول  -8مقادير متوسط  S/Nبرای هر عامل در سطحهای مختلف در مدل2

سطح

غلظت اولیه BTEX

غلظت اولیه نیترات

شوری

جمعیت میکروبی

1

29/96

19/39

29/15

29/00

2

28/99

31/74

28/55

28/84

3

28/55

36/36

29/80

29/65

دلتا

1/41

16/97

1/25

0/81

ترتیب اثر

2

1

3

4

)(b

)(a

شکل -6نسبت  S/Nبرای غلظت  ،BTEXنيترات ،شوری و جمعيت سلولی در سطوح مورد آزمايش برای  (a) ،Bacillus thuringiensisو ،Bacillus sp.
)(b

نتيجهگيری کلی
در این تحقیق  Bacillus thuringiensisو  Bacillus sp.بهعنوان
باکتریهای توانا بر تجزیه زیستی  BTEXدر محیطهای با
کمبود اکسیژن و شور با عملکرد باال معرفی شدند .این باکتریها
قادر به احیای تجزیهای نیترات نیز میباشند که باعث کاهش
مقدار نیترات موجود در محیط با مصرف  BTEXشدند .با
بررسی اثر عوامل غلظت نیترات ،BTEX ،شوری و جمعیت

سلولی بر مقدار مصرف نیترات و در نتیجه تجزیه زیستی
 BTEXمدلی برای مقدار مصرف نیترات برای هر باکتری
پیشنهاد گردید .به عالوه نتایج حاکی از اثر بسیار زیاد غلظت
اولیه نیترات در بین عوامل مورد بررسی بر مقدار مصرف نیترات
میباشد .شرایط برای تجزیه زیستی  BTEXتوسط Bacillus
 thuringiensisدر صورتی که غلظت  BTEXبرابر 200میلیگرم
بر لیتر ،نیترات 500میلیگرم بر لیتر ،شوری  5درصد و جمعیت
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سپاسگزاری
 در قالب طرح پژوهشی با حمایت مالی1396 این مقاله در سال
صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور با عنوان
 در محیط متخلخلBTEX مطالعات آزمایشگاهی زیست پاالیی
 اجرا گردیده است و مؤلفان95825273 شور و اشباع به شماره
.از مساعدتهای آنان تقدیر مینمایند

 سلول بر میلیلیتر باشد بهینه و میزان کاهش1×107 میکروبی
 شرایط بهینه برای. میلیگرم بر لیتر میباشد86/22 نیترات برابر
 نیز هنگامی که این مقادیر به ترتیب برابرBacillus sp. باکتری
 درصد و9/5  میلیگرم بر لیتر و500 ، میلیگرم بر لیتر200
 سلول بر میلیلیتر باشد حاصل خواهد شد که میزان5×107
. میلیگرم بر لیتر میباشد77/22 کاهش نیترات در این حالت
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