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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

ی و معنوی مرتبت بر نتایج، ابتکارات، تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگااه مقق  اردبلییمتعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع است.

 
 

 ارشد یکارشناسآموخته دان  الهی مرنیملنا فتحاین انب 

بلولوژی و بلوتکنولوژی خاک  گرای  خاکعیوم رشته 

کشاورزی و منابع طبلعی دانشااه مقق  اردبلیی دانشکده 

ان   23/9/69که در تاریخ  6024220249دانش ویی  به شماره

 یها خاک ییپاال ستیز نامه تحصیلی خود تحت عنوان:هایان

دفاع  یبوم زموجوداتیر از استفاده با روغن به یآلوده

 شوی که:متعهد میای، نموده

 

گونه مدرك نامه را قبالً براي دریافت هیچ( ایژ هایان1

تحصیلي یا به عنوان هرگونه فعالیت هشوهشی در سایر 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و خارج ان دانشگاه

 ای.کشور ارائه ننموده

 نامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می
نامه، حاصل هشوه  ان ای شده توسط ( ایژ هایان3

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دستاوردهاي علمي و هشوهشي دیگران 4

ای، مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با استفاده نموده

رعایت اصل امانتداری علمی، نای منبع مورد استفاده و 

 ای.ات آن را در متژ و فهرست منابع ذكر نمودهسایر مشخص

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استفاده یا 5

برداري اعم ان نشر كتاب، ثبت اختراع و هر گونه بهره

معاونت  نامه را داشته باشم، ان حونه... ان ایژ هایان

هشوهشي و فّناوری دانشگاه محقق اردبیلی، م ونهاي النی 

 ایم.را اخذ نم

نامه در مستخرج ان ایژ هایان مقاله ( در صورت ارائه6

ها و انواع ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسهمای 

م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار نای 

نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( ذکر 

 نمایم.

بت ( چنانچه در هر مقطع نماني، خالف موارد فوق ثا7

، شود، عواقب ناشي ان آن )ان جمله ابطال مدرك تحصیلي

هذیری و دانشگاه طرح شکایت توسط دانشگاه و ...( را مي

دانم با این انب مطابق ضوابط محقق اردبیلی را م ان می

 و مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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 الهی مرنیریز موجودات بومی/ مینا فتح از استفاده با روغن به آلوده یها خاک ییپالا ستیز نام پدیدآور: و عنوان

 علی اشرف سلطانی طولارود دکتر  و اکبر قویدلدکتر  : راهنماان استاد 
 املر حلدریدکتر ، معراج شرری دکتر ان مشاور:استاد
 23/9/69                            دفاع: تاریخ

 56 ات: صفح تعداد
  نامه:شماره پایان

 چکیده:
این  از هدف اصلی. استت هآلود هایخاک یستازجهت پاک ایمهم و به روز دن هاییاز فناورپالایی یکی زیستت هدف: 

ستتتازی ریزجانداران بومی ریزجانداران بومی بود. جداستتتازی و خال روغن بتا استتتتفاده از زیستتتتی ی پژوهش، تجزیته
 یهای تجزیه کنندهبررستی و ماایسه توانمندی جدایه و در ادامه،ی روغن از اراضتی آلوده به پستماند روغنی کنندهتجزیه

 های کارامد و برتر بود.روغن و در نهایت معرفی جدایه
نمونه خاک آلوده به پستماند روغنی از اطراف کارخانه روغن در  9پژوهش، برای انجام این  شناسی پژوهش:روش

 کشتی روغن،  ابتدا در محیطکنندهسازی ریزجانداران تجزیهسازی، جداسازی و خال برداری شد. برای غنیاردبیل نمونه
ای صورت گرفت و سپس بعد از هسازی اولیحجمی روغن زیتون ) به عنوان تنها منبع کربن(، غنی %7پایه معدنی همراه با 

)که  همان محیط سازی به محیط کشت جامد زی و خال ستازی، سوسپانسیون میکروبی را جهت جداساچند مرحله غنی
کشتتت داده شتتدند. طی مراحل تجدیدکشتتت  چند نوبت ، در(بدستتت آمده بود %5/7کشتتت پایه معدنی با افزودن آگار 

ی جدایه 777کرده و از  فداشتتتتند، ح  یکدیگربه  یادیشتتتباهت ز کلنی نگ و قطراندازه و رهایی را که از لحاظ ستتتویه
هایی با کدهای مشابه و میزان ی دوم از روی نرخ رشد جمعیت، جدایهجدایه رسیده و در مرحله 66ستازی شتده به خال 

جدایه خال  با قابلیت  66ی اول حدف نشتتده بودند را ح ف کرده و در نهایت رشتتد جمعیت نزدیب به هم که در مرحله
ی بیشتتر هر هفته تجدید کشتت شدند. پس از انجام تست سنتز ها جهت مطالعهاین جدایه که ندماندباقی  ی روغنتجزیه

لیپاز و یا  ه بالاترین مادار آنزیمهایی کها، جدایهنندگی این جدایهکآنزیم لیپاز و بیوستورفکتانت و تعیین قابلیت امولسیون
جدایه منتخب را جهت برآورد  3شدند. ی روغن انتخاب کنندههای برتر تجزیهبه عنوان جدایهرا تولید کردند  بیوسورفکتانت

 یمیزان ح ف چربی به ظروف حاوی )خاک رنگبر: پرلیت(، در قالب یب طرح آزمایشی منتال کرده و در نهایت سه جدایه
 شدند.ی زیستی پسماند روغنی انتخاب کارامد و برتر در تجزیه

، B272های های میکروبی قابلیت سنتز آنزیم لیپاز را داشتند و جدایهنتایج نشتان دادند که تمامی جدایه:هایافته

B262 ،B271 ،C72  وC01  بته ترتیب با تولید (U/ml 66/93 ،66/96 ،99/93 ،99/93 ،99/96)،  قابلیت ستتتنتز
به  C21و  A21  ،A62  ،B222 هایجدایهکنندگی نیز فعالیت امولسیونین میزان آنزیم لیپاز را داشتند. در مورد بالاتر

های برتر به عنوان جدایهیی را در ستتنتز بیوستتورفکتانت داشتتته و ( قابلیت بالا99/33، 66/15، 65، %61)  ترتیب با مادار
روغن زیتون ی ی درتجزیهی منتخب توانمندی بالایجدایه 3 اًی بیوستتورفکتانت انتخاب شتتدند. در نهایت جمعستتنتزکننده
پستتتماند روغنی همان ی روغن به )ی منتخب را جهت برآورد میزان تجزیهجدایه 3ی نهایی پژوهش، و در مرحلهداشتتتته 

بی چرروی میزان درصتتتد  ازو روز، تلایح کرده  65ی زمانی ( در طی بازه 7:6خاک رنگبر دفع شتتتده: پرلیت، با نستتتبت 
میزان چربی  ی چربی را ماایستتته کرده و از رویتجزیه رها دیشتتتی قابلیت و توانمندی جدایهباقیمانده در واحدهای آزما

بی گرم( چر 26/0و  02/0، 13/7)  با مادار  C72و   B271 ،B272 یگرم چربی شاهد به سه جدایه 9 باقیمانده که از
ه عنوان این ستته جدایه ب و( شتتد 90، 16/06، 62/%61) ین ستته جدایه به ترتیبح ف چربی ارستتیده که میزان درصتتد

 دند. ی روغن معرفی شهای برتر تجزیه کنندهجدایه
به   C10و   B712 ،B010 ییه،  سه جداS rRNA  76ژن  یتوال یینبر اساس تع یمولکول ییپس از شتناستا یتدر نها
 شناخته شدند.   یکوسفائر یلوسباس یزینیو ل sp  یه، سودوموناس سو  sp یهسو یلوسباسهای عنوان باکتری با :یبترت

 این تکنولوژی ،برتر در تجزیه روغن و اصتتلاح خاک رنگبر هایبا توجه به پتانستیل بالای جدایه :نتلجه گلری
 رسد.کاربردی به نظر می ،ی مجدد از خاک رنگبر اصلاح شدهبرای استفاده



   زیتون، آنزیم لیپاز، بیوسورفکتانت ی زیستی، خاک رنگبر، روغنتصفیه های کلیدی:واژه
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 مقدمه -3-3

 نیآور حاصل از اانیو صنعت با عوامل ز یتکنولوژ یهدر عرص یجوامع بشتر شترفتیپ

 یاکننده رانیخود اثرات مخرب و و یاز آنها به نوبه بیکه هر  است رو شدهروبه شرفتیپ

با  یانرژ دیاز مواد خام و تول یبه ارمغان آورده استتت. استتتفاده افراط یجوامع بشتتر یبرا

 دیهوا و آب و تول یآلودگ شیباعث افزا یو توسعه صنعت یلیفست یهااستتفاده از ستوخت

 یابر زین اتیحا نیا .شده است ستیز طیمح بیو تخر یصنعت هایو پستاب یمواد ستم

ر ب یفشار مضاعف یتوستط جوامع بشتر دشتدهیتول هاییکه آلودگ دهیآشتکار گردگان هم

 نیا یورف ریو بدون اتخاذ تداب کنندیوارد م یستیبه تنوع ز یبه عبارت ایها و ستتمیاکوست

 ستزیطیو حفظ مح داریاصول توسعه پا تیرعا در صورت عدمبوده و  ریروند برگشت ناپ 

 ،ی)چوپانی تصتتور کرد بعد هاینستتل حاضتتر و نستتل یبرا ی رامطلوب یهندیآ توانینم

7933.) 

 
 ضرورت پژوهش -3-2

 زانیتن استتت، صتتنعت روغن، م ونیلمی 9تا  5/0هر ستتاله حدود  ایروغن در دن دیتول

 ایهمواد پسماند با استفاده از روش نیدفع ا یبالا یهنیهز کند،یم جادیپستماند ا یادیز

 ایخام  هایپستتماندها استتت. روغن نیا دکنندگانیتول یبرا یبزرگ یدغدغه و نگران ج،یرا

 چرب، یدهایاز اس یعموماً غن شتود،یروغن استتخراج مهای دانهکه از  اینشتده هیتصتف

 ها،توکوفرول ها،گمانیپ دها،یفستتفاتها، دیستترگلییتر دها،یستترگلیید دها،یستتریمونوگل

استتتت  لزج و چستتتبنده مواد و هاصتتتم  ها،کشآفتت دهتا،یتپیکولیگل ،فلزات جزئی

(Mukherjee et al.,  0226 .) که  باشتتندیم هاییفاضتتلاب هاز جمل یروغن هایفاضتتلاب

 92 نبی هافاضتتلاب نی( اییایمیشتت ازنی مورد ژنی)اکستCOD بوده و یادیز یموادآل یدارا

 یراب ژنیبه عنوان منبع کربن و اکستت تواندیکه م، گزارش شتده استتت تریگرم در ل 722تا
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روغن  همانند ینبات هایروغن. (Sevgi et al., 0221کننده باشتتتد ) هیتجز ریزجانداران

 دیستتریلگ یتر بیشتتده استتت وترک لیتشتتک دیستتریگل یبه نام تر یدروکربنیاز ه لینارگ

ل به متص سرولیاز گل د،یسترگلییاستت. مولکول تر یاهیهر روغن گ یمنحصتر به فرد برا

با  هسیدر ماا یو خوراک یاهیگروغن باتیشده است. ترک لیچرب تشک دیسته مولکول است

و ناطه  دیستتتریگلیروغن خام و نفت( در نوع  ستتتاختار تر ل)مث یخوراکریغ یهتاروغن

. استتت ژنیاکستت زانیم یاهیگ یهاروغن بیدر ترک گریانعااد، تفاوت دارند و تفاوت مهم د

 یهاکه ستتوخت یدر حال باشتتند،یم ژنیدرصتتد اکستت 70تا  72 یحاو یاهیگ یهاروغن

 Aeckersberg) دارند یزیاچن ژنیبه طور معمول مادار اکس نفت خام یبه عبارت ای یلیفس

et al., 7337.)  کشتتاورزی وارد شتتود  یاگر به اراضتت یفاضتتلاب کارخانجات روغن خوراک

ظاهر  ف وسیعی در محیط زیستثیرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن به صورت طیأت

پاتوژن )بیماری زا( است.  ریزجاندارانآن شتامل شتیوع انواع  . تأثیرات بیولوژیکیشتودیم

معلق و ذرات چربی و مواد آلی محلول استتت که  دتأثیرات فیزیکی آن اصتتولاً به دلیل وجو

رج خاک شتتده و در نتیجه نفوذپ یری خاک را کاهش می فباعث مستتدود شتتدن خلل و 

دهد و احتمالاً به دلیل داشتتن مواد شتیمیایی نامطلوب سبب تخریب ساختمان خاک می 

در  سنگین زاتگردد. با ورود پستاب در یب دوره طولانی امکان بالا رفتن غلظت املاح و فل

خاک وجود دارد و ممکن استت غلظت آن ها به حدی برسد که در نهایت خطراتی را برای 

های احتمالی زیادی را به  فاضتلاب خام در کشاورزی آلودگیانستان ایجاد کند. پس ورود 

 (.7935و  7936دنبال دارد )فرهمند، 

 
 پژوهش فاهدا -2-36

 از خاک آلوده به  روغنی هکنند هیتجز یبوم  جانداران زیر جداستازی و خال  سازی

 روغن

 انت با سنتز آنزیم لیپاز و بیوسورفکت روغن ییهدر تجز جاندارانزیانواع ر ییتوانا نییتع  

 در خاک یپساب روغن یستیزی یهدر تجز جانداران زیانواع ر یتوانمند سهیماا 
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 پستتاب  بهده خاک آلو پالاییستتتیزر شتتده د یجداستتاز جانداران زیر ییکارآ نییتع

 ی روغنروغنی با مطالعه میزان تجزیه
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 تققل  مبانی و پلشلنه  -2
 

 خاک  -2-3

ی موجودات زنده به آن وابسته است. دهدکه حیات و تغ یهی زمین را تشکیل میخاک لایه بستیار نازکی از کره   

خاک از مواد متنوعی نظیر مواد معدنی جامد، مواد آلی و آب و هوا و ریزجانداران تشتتکیل شتتده استتت. در قستتمت 

ها را به خاک تبدیل نموده است. شناسی، صخرهفیزیکی دوران مختلف زمینها و ستایر تغییرات معدنی آن، فرستایش

ها و ها و قارچهای گیاهی و حیوانی در طی عمل تخریب، حتی شتتامل باکتریقستتمت آلی موجود در خاک از بازمانده

 (.7933شود )دبیری، موجوداتی نظیر کرم خاکی می

 
 آلودگی خاک -2-2

های اجزا متشتتکله خاک به طوری که استتتفاده از آن را ناممکن ستتازد، آلودگی خاک هر گونه تغییر در ویژگی    

ی تمدن به عنوان شتتود. اخیرا خارج کردن ضتتایعات به طریق ایمنی از محیط زیستتت انستتان، برای ادامهنامیده می

ه خود برگرداندی طبیعی ضترورت شتناخته شده است. برای به حداقل رساندن آلودگی، ضایعات باید سریعا به چرخه

تبادل،  گردد. قابلیت خاک برای ج ب ستطحی،شتوند. خاک یب واستطه برگشتتت مجدد این ضتایعات محستتوب می

ی گیاهان اکستتتیدکنندگی و رستتتوب دادن مواد، به همان اندازه که برای دفع مواد آلوده باارزش استتتت، برای تغ یه

 (.  7933نیزاهمیت دارد )دبیری، 

 کی خاهاآلاینده -0-0-7

و  نیاز جمله فلزات ستتنگ ییایمیمواد شتتی هلیبه شتتدت بوستت ستتت،یز طیاصتتول مح تیعدم رعار خاک در اث

، ی هوا نیز در اثر نزولات جویعوامل آلوده کننده وشتتتود میآلوده  یروغن هایصتتتنعت نفت و پستتتاب هایفرآورده

توانند وارد زنجیره غ ایی زیرزمینی شده و میهای ستطحی یا ها وارد آبتواند در خاک ایجاد آلودگی کند. آلایندهمی

 (.7933 ،ی)چوپان گردندشده و به دنبال آن وارد بدن انسان 

 یا پسماندهای روغنی  هاآلاینده -0-0-7-7

و  هاییو نانوا ریکارخانجات شتتت یصتتتنعت هایتیهستتتتند که از فعال یمهم پستتتماندهای از هاو روغنها یچرب

 تسیز طیمح آلودگی موجب تنها نه شتده آزاد هافاضتلاب ایبه آب روان  یدنینوشت دیو کارخانجات تول پزیینیریشت

 نتریمهم زازین یروغن خوراک های. پستتتمانداندازدیبه مخاطره م زیرا ن یاهیو گ یبلکته جتامعته جانورشتتتونتد، یم

 (.Nwobi et al., 2116) شودمی وارد هاچون که به فاضلاب باشدیم ستزیطیطرفداران مح هاینگرانی و هادغدغه
 خاک رنابر و کاربرد آن در کارخانجات روغنی -2-2

هایی هستند که علاوه بر ایجاد طعم و بوی نامطبوع، تأثیر نامطلوبی را بر سلامت های گیاهی حاوی ناخالصتیروغن

بهبود کیفیت آن ضروری است. فرآیندی که ها و مصرف کننده دارند. از این رو تصفیه روغن به منظور ح ف ناخالصی

رود، استاستاً یب عمل ج ب فیزیکی است که رنگ و بسیاری از ها به کار میها و چربیتحت عنوان رنگبری در روغن

 Didi and) شتتودهای روغن از طریق ج ب در یب جاذب که معمولا خاک رنگبر استتت، از روغن خارج میناخالصتتی
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Makhoukhi, 0221.) گیرد ری به واستتطه ایجاد نیروهای بین مولکولی واندروالستتی صتتورت میرنگب(Stout et al., 

7333.) 

 مزایا و معایب خاک رنگبر دفع شده درمحیط خاک  -0-9-7

های خوراکی در میان بستیاری از شتاخه های صتنایع غ ایی، پسماندهایی تولید و چربی هاطی مراحل تولید روغن

 ;Arvanitoyannis and  Kassaveti, 0221پ یری زیستتی چالش برانگیز هستند )یت تخریبشتوند که از نظر قابلمی

Chandra and Sathiavelu, 0223 .) 

ها و سایرعملیات تکنولوژیکی و فنی، پسماند های تصفیه روغن ومراحل جامدسازی روغنبعد ازتمیزکاری دستتگاه 

ود در موجلجن روغنی )بعداز تصفیه و نیز از  اًهایی که معمولفاضلابشوند. ها در دستتگاه تصفیه جمع آوری میچربی

 62الی  72آید، حاوی رود( بدستتت میدیگ روغن( و خاک رنگبری ) که جهت تمیزکاری دستتتگاه تصتتفیه به کار می

 ,.Cyplik et al-)درصتد اسید چرب هستند که البته بسته به نوع تکنولوژی به کار گرفته شده این مادار متغیر است 

0270    .(Piotrowskaیب عنوان به امروزه که باعث شتتتده پستتتماندها این در مغ ی مواد از یب طرف وجود 

  et al., 0220; Mukherjee et al., 0226)گیرند قرار توجه مورد ثانویه ترکیبات برای تولید مناستتب ستتوبستتترای

(Rahman . 
 ورط به. شودنمی داده ترجیح کشاورزی برای از طرف دیگر، اراضی که خاک رنگبر در آنجا دفع شده باشد، معمولاً 

داشتتته و در صتتورتی که محتوای خاک رنگبر دفع  منفی ثیرأت خاک شتتیمیایی و فیزیکی خواص بر کلی خاک رنگبر

 مشاهده توانگیاهان می یتوسعه و سوء را، در رشدثیرات أباشد؛ این ت (W/W) جرمی  %9شده در توده خاک بیش از 

 (.Wierzba et al., 0222)کرد 

 
 های رفع آلودگی خاکتکنلک-2-0

و غیر 7های درجا ای از تکنیبهای آلوده با به کارگیری مجموعههتای زیتادی در جهت رفع آلودگی از خاکتلتاش

های آلوده نبوده و اغلب ممکن ی قطعی برای اصلاح خاکها راه حلدر حال انجام استت. هی  یب از این تکنیب0درجا

تعدد در های مسازی فعالیت پاکسازی لازم باشد. پیچیدگی خاک و وجود آلایندهاست بیش از یب تکنیب برای بهینه

 (.7933های اصلاحی دشوار و پرهزینه باشند )اوستان، شود که اکثر فعالیتآن سبب می

 انواع آن های درجا و روش -0-6-7

ها نیازی به خاکبرداری نبوده و بنابراین امکان در معرض شتتوند. در این روشکار برده میدر همان محل آلودگی به

 (.7933رسد )اوستان، ها به حداقل میقرار گرفتن آلاینده

 های درجا عبارتند از:انواع روش

  6. شیشه کردن6                     9. متصاعدسازی7

 دربرگیری    -. جداسازی5                             5تجزیه زیستی. 0

                                                   
2 In situ  
2 Non –in situ 
9 Volatilization 
2 Vitrification 
5 Biodegradation  
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  7. اصلاح انفعالی6                                 6. آبشویی9

 های غیردرجا و انواع آنروش -0-6-0

همان جا شده و سپس یا در ی خاکبرداری از محل خود جابهدر روشتهای غیردرجا، خاک آلوده معمولا به وستیله  

ه گیرد. واضح است کی دیگری حمل شده و پالایش در آنجا انجام میگیرد و یا اینکه به ناطهجا مورد پالایش قرار می

و نال وجود جایی و حمل ها در جریان عملیات جابههایی در مورد در معرض قرار گرفتن آلایندههتا نگرانیدراین روش

 (.  7933دارد )اوستان، 

 یردرجا عبارتند از:های غانواع روش

  3تثبیت -سازی. سخت6          . پالایش صحرایی7

 گیری شیمیایی. عصاره5. پالایش حرارتی                 0

 . خاکبرداری6. در آمیختن با آسفالت          9
 

 تجزیه زیستی و انواع آن-2-5

 پالایی زیست 

 پالاییگیاه 

 یب عنوان به آلوده هایخاک هایآلایندهپالایی زیست گ شته، دهه چند طول در

 کاهش برای زیستتتی، یتجزیه راهکارهای از بستتیاری و بوده مطرح محیطی زیستتت هایپژوهش در مهم موضتتوع

 (.Xu and Lu., 0272د )انیافته توسعه هاخاک این آلودگی

 
 ی زیستیعوامل مؤثر برتجزیه -2-9

های خاک مؤثر هستند که      ی زیستی آلایندهمدیریتی در تجزیهشتماری از عوامل خاکی، محیطی، شتیمیایی و 

 عبارتند از: 

 5/5بین  pHدما، جمعیت میکروبی موجود و میزان دستترستی به عناصر غ ایی شرایط هوازی،  ،pHمادار رطوبت، 

در خاک تستتتهیل ها را ی زیستتتتی آلایندهی کلوین، تجزیهدرجه 979تا  039( و دمای بین 1)با بهینه حدود  3تتا 

 یی یب نوع آلاینده مؤثر بوده ولی روی آلایندهکند. دانستتتن این واقعیت که ریزجانداری ممکن استتت در تجزیهمی

ه ی یب شکل، از نوعی آلایندبراین، ریزجانداران ممکن است در تجزیهثیر باشتد، حائزاهمیت است. علاوه أدیگری بی ت

 (.7933ثیر باشند )اوستان، أتآن بی های دیگرخاص مؤثر بوده ولی روی شکل

 
 پاالیی و مزایای آنزیست -2-9

 یوستتیله به شتتده ایجاد ریزجانداران یا و طبیعی موجود ریزجانداران از استتتفاده یپایه بر پالاییزیستتت فناوری

 یتجزیه موفق کاربرد. است استوار زیستاز محیط حفاظت و آلوده هایمکان مجدد احیای منظور به مهندسی ژنتیب

                                                   
6Surfactant  
1remediation  Passive 
7 Solidification/ Stablization  
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 ارندد را هاآلاینده یتجزیه توانایی که مناستب است های میکروبیستویه جداستازی و شتناستایی به زیستتی، وابستته

(Leoni et al., 0220در تعریف زیستتت .)یستتازجهت پاک ایمهم و به روز دن هاییاز فناورتوان گفت که پالایی می 

 ژهیو یهندینوع آلا بی ییهمؤثر در تجز ریزجانداران ریو تکث حیروش به کمب تلا نیدر اکه استتتت  هآلود هایخاک

از  هاآنی هموجودات و توان استتتفاد نیستتاز در او. با توجه به تنوع ستتوختکنندیم ستتازیآلوده را پاک هایخاک

مختلف  هایندهیب کامل آلاج  ای و درکاهش ریزجانداران،از  توانیم انتخاب مناستتتب بیبا  ،یطیمح یهاندهآلتای

 (.7930 ،ی)خاندوز بهره برد

 طیو دوستتتار مح هیثانو هایندهیآلا دیمشتتخ  از جمله عدم تول یایاز مزا یبه لحاظ برخوردار یستتتیزی تجزیه

توان گفت ی زیستی میاز دیگر محاسن تجزیه(. Krit et al., 2122) روش، همواره مورد توجه است نیبودن ا ستتیز

  .(Preslo et al., 2011) مؤثر است بعضی از ترکیبات غیرفرارکه بر 
 

 پاالیی سازی زیستبهلنهر در کاربردی مؤث عوامل -2-8

پالایی موفق از عوامل کلیدی برای بهبود زیستتت(،  pHفاکتورهایی نظیر )ستتاختمان و پایداری خاک، رطوبت و      

توان با اصتتلاحاتی خاص نیز در خاک لازم استتت که به عنوان مثال، میبنابراین،  .(Caravaca et al., 0220) هستتتند

های تغ یه ای مکمل با این حال،(. et al., 0270 Abioye) افزودن منابع مواد مغ ی باعث بهبود شترایط بیولوژیکی شد

به  های کشاورزیهبه شتکل کود آلی یا معدنی مارون به صرفه نیستند. در کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، زبال

های کشاورزی هنوز هم تا حد زیادی وجود دارند که طور گستترده قابل دستترس و عملا آزاد هستند. بسیاری از زباله

(. ازضایعات Phan and Sabaratnam., 0270اند و بسیاری از آنها در معرض دفن زباله و سوزاندن هستند )کم مصترف

های باقیمانده، خاشاک گندم و کودهای کشاورزی( اشاره کرد ی خشب، پوستهتوان به )خاک اره، یونجهکشاورزی می

ارتاا بخش بیولوژیکی خاک و در نهایت  توان برایمیها کته حتاوی ماادیر بالای نیتروژن و فستتتفراند که از این زباله

 (.Medina et al., 0226; Price et al., 0279) پالایی بهره بردبهبود زیست

 Trejo-Hernandez et)ها است نیشتکر یب منبع مهم از مواد مغ ی مانند نیتروژن و فستفر برای باکتریی تفاله  

al., 0221.) ستلولزی غنی از و  لیگینی -به طور کلی، مواد ستلولزیNPK ( هستند )نیتروژن، فسفر و پتاسیم(et al., 

0272 Sluiterزیاد کربن، مادار فستتتفر کم استتتت و این باعث ها، به دلیل غلظت (. در ختاک آلوده بته هیتدروکربن

ی ریزجانداران تودهتوان با افزودن مواد مغ ی، زیستجلوگیری از رشتد ریزجانداران خواهد شتد. در روند اصلاحیه می

یابد ع مییپالایی تسرهای آنزیمی جوامع باکتری افزایش یافته و زیستدر خاک را به شدت افزایش داد. نهایتا فعالیت

(Hamzah et al., 4102 .) های فیزیکی خاک، از جمله تهویه، رطوبت، و مواد ی نیشتتتکر قادر به بهبود ویژگیتفاله

 (.et al., 0225 Sarkar)مغ ی برای رشد ریزجانداران است 
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  ،هاباکتری نیب در .کنند دیتول پازیل میآنز توانندها مییباکتر و مخمرها ها،قارچ ازجمله یمختلفجانداران  زیر  

 یمختلف یهامکان. های دارای توان تولید آنزیم لیپاز هستتتنداز گونه 77آستتینوباکتر  و  72، ستتودوموناس 3باستتیلوس 

 جمله از زین گرم آب یهاچشتتمه و کمپوستتت کود ،یروغن و ینفت یباتترک به ودهلآ یهاخاک ها،فاضتتلاب مانند

                                                   
7Bacillus  
0Pseudomonas  
9Acinetobacter  



 

 3 فصل اول : مادمه و هدف 

 ,.Sevgi and Serpil).نمود  ید آنزیم لیپاز جداستتتازیتول ریزجانداران را، برایاین  توانیم که هستتتتند ییاهمحل

0221 )  

 آلودگی قادر به ح ف و هستتتند مااوم آلودگی نفتی به قارچی هایگونه دادند که متعددی نشتتان هایپژوهش  

آستتپرژیلوس ، 79 کورولاریا لوناتا، 70 آلترناریا آلترناتهقارچی نظیر:  هایاز گونه خاک هستتتند. محاای برخی از نفتی
را از خاک  73ستتتیلیوم نوتاتوم پنی، 71 فوزاریوم ستتتولانی، 76 موکر  ماکور راکامستتتوم، 75الوکلادیوم آتریوم ، 76فلوس 

ها را در محیط کشتتت مایع ، واقع در عربستتتان ستعودی جداستتازی نموده و قابلیت رشتد آن73شتهرک صتنعتی یانبو

های قارچی به طور بالاوه قادر گونه روز سنجیده و به این نتیجه رسید که  72نفت خام ستفید و به مدت   %7حاوی، 
ستتیلیوم نوتاتوم و آستتپرژیلوس های قارچی جدا شتتده، دو گونه قارچی پنیاز بین گونه به تخریب نفت خام هستتتند.

 (.  Hashem., 0221محیط کشت شدند ) و اسیدی شدنpH فلاوس رشد قابل توجهی را نشان دادند و باعث کاهش 

 روز 3 تا 7 زمانی دوره طی در نارگیل، روغن یبه پستتاب کارخانه آلوده ی زیستتتی خاکتجزیه روند تحایای در  

 روغن از گرم 23/2 مادار به اول روز ستته در که میزان تجزیه گرفت صتتورت02 ستتودوموناس ایروژینوزاباکتری  توستط

 6 ی زمانیبازه در تخریب میزان حداکثر است، یافته افزایش گرم 79/2 به آینده روز سه طی ودر شتده شتروع نارگیل

 درسمی ثبات به نهایت در و داد نشان خود از اندکی تغییرات و شده کم تخریب روند آن از پس و شده انجام روز 3 تا

 (Abulencia et al., 0226.) 

 آلوده هایخاک از شتده جدا هایباکتری توستط معدنی روغن تخریب توانایی (،0270) همکاران و07 المجید عبدل

 مطالعه باشتتد،می 06رودوکوکوس ائریتروپلولیسو  09باستتیلوس ترمولووورانس، 00ستتودوموناس پوتیدا : شتتامل که را

و   CFU/ml 572 × 77/5 ترتیب به آلوده در خاک میکروبی هایجمعیت خاک در میکروبی هایاند. جمعیتکرده
باکتری  سه مخلوط کشت در معدنی روغن زیستی یاستت. تجزیه باکتری نوع سته این از 05/5 × 572و  16/7× 672

 اصلاح چون .شودمی انجام بیشتری سرعت با تنهایی، به باکتری گونه هر کشت با ماایسه در کنسترستیوم میکروبی(،)

دهد بنابراین از نمی را آلاینده تجمع اجازه و شتتده هاهیدروکربن تخریب باعث مؤثرتری طور به تواندزیستتتی می

باکتری  سه مشارکت از که شده مشخ  این مطالعه در .شودمی استفاده پیشرفته فناوری یب عنوان به پالاییزیستت

 (. Abdel- Megeed et al., 0270) شودمی انجام 1 برابر pH روغن در  تجزیه حداکثر

                                                   
7Alternaria alternate  
0Curvularia lunata  
9Aspergillus flavus  
6Ulocladium atrum  
5 Mucor racemosum  
6 Fusarium solani  
1Penicillium notatum  
3Yanbu  
3Pseudomonas aeruginosa  

72Abdel- Megeed  
77Pseudomonas pudita  
70Bacillus thermoleovorans  
79Rhodococcus erythroplolis  
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، 26 آستتتپرژیلوس ستتتیداوی های(، در تحایای کته انجام دادند، قارچ0221و همکتاران ) 05گنزالس-ستتتروانتس

و به این نتیجه  جدا کردند نفتی های آلوده با ترکیباتخاک از راsp21ستتویه رایزوپوس و  27 ستتیلیوم فینیکلیزیمپنی

-Cervantes) درصتتد هستتتند 36و  37، 61ح ف ترکیبات نفتی به ترتیب به میزان  به قادر هاقارچ این رستتیدندکه

Gonzalez et al., 0221.)  

 از را ،7Tسویه  ایروژینوزاسودوموناس باکتری  آن طی در ،دادند ( انجام0226همکاران ) و 03محمد که تحایای در

 و دادند کشت بود خوراکی روغن پستماند حاوی که محیطی در و کردند جدا در ژاپن واقع 92هوکایدو گرم آب چشتمه

 آزاد چرب اسیدهای مصرف در قابلیت زیادی لیپاز ستلولی برون آنزیم ستنتز با باکتری این که رستیدند نتیجه این به

  (Mohammad et al., 0226). بود روز پنج تجزیه برای لازم زمان و دارد

برای ها هستتتتند، ، عمدتا دارای مواد چرب، ترکیبات آلی و پروتوین POME( 97فاضتتتلاب روغن نخل ) از آنجا که

 سویهباسیلوس  و 90: کاندیدا پالمیوالوفیلا افزایش تخریب چنین پستماندهایی، استتفاده از یب مایه تلایح متشتکل از

sp، باشندمدتی که دارند، انتخاب خوبی میها و باای بلندهای آنزیمی آنبه علت عملکرد مکانیستم (Gunasekaran 

0225and Das.,   .)( 7331محااین در تحایای ،)زیستتتتی فاضتتتلاب روغن زیتون از یب باکتری ی برای تصتتتفیه

 ,.De Feuce et alاستفاده کردند   02055ATCC   12   ستویه  یاررویا لیپولیتیکا 99و نیز مخمر ستودوموناس پوتیدا

7331).) 

 بهره بردند که در نفتی های هیدروکربن تخریب و تحمل های ریزجانداران برایاز توانایی ای دانشمنداندر مطالعه 

فت خام پالایی نمحیطی از پسماندهای کشاورزی نیز استفاده کردند. برای زیستاین راستا، جهت بهبود شرایط زیست

 T70-UKMPی سویه 15و اسینتوباکتر بایومانی T76-UKMPسودوموناس ائروژینوزا سویه  از کنسترسیوم دو باکتری

 02ی زیستی در مدت زمان وغن نخل افزودند مشتاهده کردند که تجزیهاستتفاده کردند که در همین مطالعه وقتی ر

روز کاهش  76ی زمانی به ی نیشتتکر اضتتافه کرده و مشتتاهده کردند که این بازهروز انجام شتتد و در حالت دیگر، تفاله

به تخریب انجام گرفت و در حالتی که روغن نخل افزودند  %722ی نیشتتتکر تخریب به صتتتورت یافت. با افزودن تفاله

لایی پای نیشتتکر و روغن نخل به عنوان ستتوبستتترای مناستتب برای زیستتتنتایج نشتتان دادند که تفاله رستتیدند. 31%

 (.Hamzah et al., 0276)باشند های آلوده به نفت خام میخاک

 مقدماتی در مورد پسماند روغن زیتون -2-34

های عمده صنایع کشاورزی است. ، از آلاینده96 (OOMW) نتویزفاضتلاب کارخانه روغن  ترانه،یمد یکشتورهادر 

پسماند روغن زیتون کنند. تولید می تن فاضلاب ونیلیم 9حدود سالانه در  ا،یدر اسپان تونیروغن ز دیتول یهاکارخانه

                                                   
7Cervantes-Gonzalez  
0spergillus sydowii 

9Penicillium funiculosum 
6Rhizopus sp 
5Mohammad   
6Hokkaido  
7 palm oil mill effluent 
3Candida palmioleophila  
3yeast   
21 Yarrowia Lipolytica  ATCC 02055 
2 Acinetobacter baumannii UKMP-70T 
2 Olive oil mill waste water ( OOMW) 
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 Lanciotti et) است کشیاز مراحل روغن و روغن باقی مانده ی زیتونهای پایدار تشکیل شده از آب، تفالهاز امولسیون

2115al., ) .نیاز اکستتیژن استتتخراج روغن زیتون،  و بستتته به روند استتتی مواد معدن مادار زیادی حاویفاضتتلاب  نیا

با توجه به بالا بودن محتوای ترکیبات   (. ,.2016Martinez et al)است  17 ppm222722 -05222 (COD) شتیمیایی

ریزجانداران و گیاهان بستتیار ستتمی بوده و نمی تواند به برای  OOMWی چرب زنجیره بلند،و استتیدها COD فنولی،

  ;Paraskeva and Diamadopoulos,  0226) طور مستتتایم به محیط زیستتت منتال شتتده و مستتتعد در آن بماند

Sierra et al., 0221;  Iamarino et al., 0223; Zirehpour et al., 0276). 

(، تریل بر گرم70-06)تروژنین باتی(، ترکتریلدر  گرم 02-32قنتد ): ارزشتتتمنتد متاننتد یمواد آلاز طرف دیگر   

 ,Ercoli ana Etrolaدارند )( را نیز تریلم درگر 2-5مانده ) ی( و روغن باقتریل در گرم 5-75) ی آلی حدوددهایاستتت

7339; Fiestas and Borja, 7333.) 
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و دو  93ژئوتریکوم کاندیدومو  93کاندیدا بودینی پستتماند روغن زیتون، دو مخمری زیستتتی محااین، جهت تجزیه  

در مطالعات متعددی . ( .0221Aissam et al(استفاده کردند  sp. 67ی سویه ستیلیومپنی و 62آستپرژیلوس نیجر قارچ

پالایی و مخمرها( در زیست sppی ستویه آستپرژیلوسهای ، گونه60های پوستیدگی ستفیدقارچاز سته نوع ریزجاندار )

ی زیستتی پسماند روغن زیتون بسیار کارآمد تجزیهها در ها، قارچپستماند روغن زیتون استتفاده شتده که در بین آن

زیتون، بیشتر ی پسماند روغن ی سفید، جهت تجزیههای پوسیدگاز قارچ اًلمعمو (Mc Namara et al., 0223).بودند 

در کاهش و ح ف  آسپرژیلوسهای با این حال مشتاهده شده که برخی از گونهشتود ولی استتفاده می آستپرژیلوس زا

 .  (Aissam et al., 0221; Ongen et al., 0221)توانمندتر هستند چربی بسیار 

ی برای تجزیه پوستیدگی سفیدهای قارچو   .sppی ستویه آستپرژیلوساز  ی زمانی مشتخ ،در یب بازهمحااین 

ی تجزیه تریروغن زیتون استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که آسپرژیلوس در مدت زمان کوتاهزیستتی پسماند 

  .(Ongen et al., 0221) تر عمل کردروغن را انجام داد و یا به عبارتی سریع

را  آستتپرژیلوس نیجرو  65آستتپرژیلوس یوواروم، 66آستتپرژیلوس آیبریکوس(، ستته قارچ 0276و همکاران) 69ستتالگادو

ی زیستتی فاضلاب روغن زیتون به کار بردند. نتیجه تحایاات نشان داد که آسپرژیلوس بازدهی بیشتری جهت تجزیه

 (.Salgado et al., 0276)را نشان دادند 

 

 

                                                   
1 Chemical oxygen demand 
7Candida boidinii  
0Geotrichum candidum   
9Aspergillus niger  
6 Penicillium spp  
5white rot fungi  
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1Aspergillus ibericus   
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 سورفکتانت -2-32

 مولاًمع که باشند می گریزآب و بخش آبدوست دو دارای که هستند قطبی های مولکول از ایدسته هاستورفاکتانت

 رقاد را هاویژگی، سورفاکتانت شتوند. این می واقع آب-یا هوا آب-روغن مانند متفاوت قطبیت با فاز دو فاصتل حد در

 گردد. می میکروامولسیون سبب تشکیل و نماید مایعات می سطحی بین و سطحی کشش کاهش به

 فعال یباتترک به توجه باعث شیمیایی هایسورفکتانت از دلیل استفاده به زیست محیط آلودگی از نگرانی افزایش

 است. شده آنها بودن پ یر تخریب زیست قابلیت و پایین سمیت به علت از ریزجانداران، سطحی حاصل

 
 بلوسورفکتانت  -2-32

د و در صتتنایع مختلف کاربر محیطی پاکستتازی، نفت بازیافت افزایش دارویی، پزشتتکی، علوم در هابیوستتورفکتانت

 جداسازی مورد در مهمی تحایاات ،(هابیوسورفکتانتبسیار زیادی دارند. با توجه به اهمیت زیاد این ترکیبات زیستی)

  گیرد. انجام دنیا سراسر در زیستی ترکیبات فعال این یکنندهتولید میکروبی هایسویه شناسایی و

ها وسورفکتانتینند. بکیم  یدتول یسلول یمتصل به غشا یا یخارج سلول بیوسورفکتانت ریزجانداران،از  یاریبس    

 یدهاساکارپوپلییو ل یخنثیپیدهایل یپیدها،چرب، فسفول یدهایاست یپوپپتیدها،ل یکولیپیدها،گل :شتامل یآل یباتترک

 اییف گستردههستند که توسط ط یهثانو هاییتاز متابول یها گروهیوسورفکتانتب (.Thavasi et al., 0277) هستتند 

 یحسط ینو کشش ب یکاهش کشش سطحیر نظ ی،سطح یتفعال هاییژگیو یو دارا شوندیمتولید  ریزجانداراناز 

 هتبه ج هایوستتورفکتانتب ی(.  به طور کل7930لطف آباد و همکاران ی)باقر کنندیو مثل صتتابون عمل مباشتتند می

ستفاده در ا یلپتانس یدارا یکنندگ یونقدرت امولس یا یسطح ینو کشش ب یکاهش کشش سطح یرنظ ییهاییتوانا

و پاک  ها هیتی،شویندها، مواد کامپوز یبپلاست یمی،نفت و پتروش یعصنا یمیایی،ش یعاعم از صنا یمختلف یها ینهزم

 ،یولزمحصولات سل یرپوشش دهنده،کاغ  و سا وستایرمحصولاتالکل ، لاک ،صتنعت رنگ ی،کننده ها،صتنعت نستاج

 ,.Najafi et al) هستند یو پوست یشیو محصتولات آرا ییغ ا یعصتنا یی،دارو یستتی،ز یندهایفرآ ی،کشتاورز زمینه

0272).  

 هابیوسورفکتانت انواع -0-79-7

 شامل: توسط ریزجانداران، شده های تولید از بیوسورفکتانت بسیاری انواع

 (سوفورولیپیدها، ترهالولیپیدها رامنولیپیدها، شامل:) . گلیکولیپیدها7 

   لیپوپپتیدها .9                              ها. لیپوپروتوین0

  . فسفولیپیدها5                            چرب . اسیدهای6

 پلیمری هایبیوسورفکتانت .6   
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 مزایای بیوسورفکتانت -0-79-0

مختلفی دارند، مزایای زیادی نستبت به  همتایان شیمیایی  بیوستورفکتانت های مشتتق شتده از ریزجانداران انواع

، شتتوری و تولید pHپ یری بالاتر، خاصتتیت بالا، پایداری در حد شتتدید دما، همچون: ستتمیت کمتر، زیستتت تخریب

 Borah et al., 0275; Geys et al., 0276). ) را دارند احتمالی آنها از انواع مختلف منابع تجدید پ یر

 ی مشتقات بلوسورفکتانتتوللد کننده ریزجاندارانمونه :  ن3-2جدول

 منابع نوع بیوسورفکتانت ریزجانداران

 (Bognolo., 2000) 61ینسورفاکت 66سوتیلیس  یلوسباس

 (Lang., 2112) 63رامنولیپید سودوموناس آئرژینوزا

 al (Kitamoto et (2001,. 52منوسیلیریدریتول لیپید 63یکاآتلانت یداکاند

 ((Singer et al., 2001 50ترهالوزلیپیدها 57اریتروپولیس رودوکوکوس

 

 
 

 پاالییها در زیستاستفاده از بلوسورفکتانت  -2-30

ی از باکتر. شتتتده بودخاک  یباعث آلودگ که گردانپستتتاب روغن آفتابای (، در مطالعه0223) 51یفابیا و مار    

با ستتنتز  یباکتر نیکه ا مشتتاهده کردندو  هاستتتفاده کرد ییپالاستتتیجهت ز ، LBI  ستتویه ستتودوموناس ایروژینوزا

 شودیم یروغن یندهیآلا هیشده و به دنبال آن باعث تجز یسطح نیو ب یباعث کاهش کشتش سطح وستورفکتانتیب

(0223, .(Maria and Fabio. پستتاب به آلوده یمنطاه در (،0272همکاران ) و 52 ستتیدهاردا توستتط تحایای که در 

 یدقادر به تول ، L0-7 ستتویه ستتودوموناس ایروژینوزای که باکتر رستتیدند نتیجه این به گرفت، انجام خوراکی روغن

به عنوان ستوبستترا و منبع کربن استفاده  یمطالعه پستماند روغن خوراک یناستت که در ا یپیدرامنول یوستورفکتانتب

 نتیجه این به دادند تحایای که انجام در (،0272و همکاران ) 55کارولینا. ( ,.0272Siddhartha et al) شتتده استتت

 پستتماند روغن یتجزیه بیوستتورفکتانت، قابلیت ستتنتز با 7220UCP56  ستتویه کاندیدا گلبریتاباکتری  که رستتیدند

 انجام (،7930همکاران ) و باقری که تحایای رد (.Carolina et al., 0272)   دارد را روغنی صتتنایع اطراف خوراکی

 به شتتده وارد گیاهی روغن پستتماند از  MRO7ستتویهینوزا ستتودوموناس آئرژبومی  باکتری که کردند مشتتاهده دادند

 (.7930 همکاران و آباد لطف یباقر کند ) استفاده بیوسورفکتانت تولید برای سوبسترا عنوان به تواندمی محیط،

                                                   
7Bacillus subtilis  
0Surfactin 
9Rhamnolipid   
6Candida antarticas   
5lipids Mannosylerythritol  
6Rodococcus erythropolis  
1lipids Trehalose 
7 Maria and Fabio  
0 Siddhartha  
9 Carolina  
6 Candida glabrata  UCP7220  
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 قادر وسباسیل هایگونه .هستند هاباسیلوس بیوسورفکتانت مولد دوستت نمب میکروبی هایبهترین گروه جمله از

 هشد شناخته هایبیوسورفکتانت ترینقوی از یکی هستند که 51سورفاکتین نام به لیپوپپتیدی تولید بیوسورفکتانت به

   53استرپتوفاکتین مانند لیپوپپتیدی هایبیوسورفکتانت سورفاکتین و سایر(.  ,.0272Kiran et al) باشدمی امروز به تا

  Pey poux).باشند می بالایی بیوتیکی آنتی توان دارای شوند، می تولید ریزجانداران دیگر توسط که 53 و گرامیسیدین

poux et al., 7333) 

ی ، اکتینوباکتر بووتی سویه7BA 61ی سودوموناس پوئا سویه اعم از: باکتری یاییباکتر یگونه چهاراز  در تحایای،

73BP 62  ،9ی باستیلوس تورینژینستز ستویهBG 6290ی و استنوتروفوموناس رایزوفیلا سویهBG 61هایخاک که از 

مواد مغ ی به عنوان محرک ی زیستی روغن استفاده کردند. از کرده و در تجزیه نفت را جدا هایهیدروکربن به آلوده

در ماایسه با یب باکتری به نام  باکتری 6و به این نتیجه رسیدند که این  جهت ستنتز بیوستورفکتانت استفاده کردند

پالایی هیدروکربن نفتی ترکیبات بیوسورفکتانتی تولید که جهت زیست 9BP 62یستودوموناس رایزوستفروئاز ستویه

ی های نفتی شتتتدند و به عبارتی هیدروکربنکرد، به دلیل ستتتنتز بیوستتتورفکتانت باعث بالا رفتن میزان تجزیهنمی

 (.Khan et al.0271 ,شود )های نفت میی زیستی هیدروکربنبیوسورفکتانت باعث بالا رفتن تجزیهتوان گفت که می

 
 ثلر منابع مختیف کربن و نلتروژن بر سنتز بلوسورفکتانتأت -2-35

ود. شتتها با استتتفاده از مواد حاصتتل از فرآیندهای مختلف، به عنوان منبع کربن تولید میامروزه بیوستتورفکتانت   

های صتتنعتی و شتتهری به عنوان پ یر طبیعی، پستتماندهای کشتتاورزی و یا پستتابمواد ارزان قیمت تجدید مصتترف

ند  کارزش نیز کمب می ای باستوبستراهای جایگزین، علاوه بر کمب به عدم تجمع این مواد در طبیعت به تولید ماده

(Lotfabad et al., 0223سوبستراهایی .) ستا شده زیتون استفاده پرتاال، روغن میوه پوستگلوکز، ، خام نفت مانند .

 را محااان توجه بیوسورفکتانت تولید و بیشترین بهینه ریزجانداران رشد منظور به مناسب انتخاب بستتر همچنان اما

 (. Ibrahim et al., 0279;  Joshi et al., 0279;  George and Jayachandran 0223است ) جلب نموده

 ستتویه ستتودوموناس ایروژینوزا (، به این نتیجه رستتیدند که باکتری0270و همکاران ) 65رکا ستتایکیاای در مطالعه

RS03، کنندگی بود که ن باکتری قادر به فعالیت امولستتتیونای .های آلوده به نفت خام جدا کرده بودندرا که از خاک

اخ  قرار دادند، میزان ش سدیمنیترات در دو حالت، با تغییر منابع نیتروژنی ستنجیدند. بار اول که منبع نیتروژنی را 

کاهش  %13قرار دادند این شاخ  به  نیترات پتاسیمشد و در بار دیگر که منبع نیتروژنی را   %32کنندگی امولسیون

 (.Rekha Saikia et al., 0270یافت )

 منبع داد. قرار مورد بررستتی رامنولیپید بیوستتورفاکتات تولید برای را ستتودوموناس آرئوژنوزا توانایی (،0276امانی )

 ,گرم در لیتر رامنولیپید تولید شتتتد ) 3/0 تحایق این در. بود آمونیم نیترات، ستتتولفات منبع و ستتتاکاروز کربن،

0276.Amani.) 

                                                   
5 Surfactin 
6 Streptofactin 
7 Gramicidin  
2 Pseudomonas poae BA2 
2 Acinetobacter bouvetii BP21 
1 Bacillus thuringiensis BG1 
2 Stenotrophomonas rhizophila BG12  
5 Pseudomonas rhi-zosphaerae BP1  
6 Rekha Saikia  
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 جنگلهای از جداشده 56AC67  سوبتیلیس باسیلوسجدیدی از  یستویه توستط(، 0275 ) همکاران و 66فرانس    

عنوان  هب( زمینی بادام سیب، وآب پنیر آب روغن آفتابگردان، گلیسرول،) وصنعتی کشاورزی و بر روی ضتایعات 61حرا

 7032بازده  اب کربن، منبع بهترین گلیستترول تحایق این کردند، در استتتفاده تولید بیوستتورفکتانت ستتوبستتترا برای

 (.França et al.,  0275خام معرفی شد ) سورفاکتانت لیتر در گرممیلی

 را با استفاده از منابع RJ60-29کلبسیلا  دوست قلیایی باکتری توستط بیوستورفکتانت تولید ای،محااین در مطالعه

 ولیدت دادند. بیوسورفکتانتقرار  بررستی پودرستیب( مورد و و پوستت نیشتکر تفاله و )پودر غیرمتعارف کربن مختلف

 (. (Jain et al., 0279داشت  را سطحی کشش کاهش حداکثر و بیشترین ویسکوزیته نیشکر توسط توسط شده

 
 تعریف آنزیم للپاز   -2-39

در  باتیترک نی. اشتتودیم ستترولیچرب و گل دیروغن به استت بیباعث شتتکستتته شتتدن ترک پازیل میآنزاز آنجا که 

قرار جانداران  زیمورد استتتتفاده ر یشتتتتریب بلنتدتر، بتا ستتتهولت یجتانب رهیبتا زنج یروغن بیتبتا ترک ستتتهیماتا

 (Cammaro and Freire, 0226).ردگییم

 آنزیم لیپاز و کاربرد های آن -0-76-7

گلستتتیرید نامحلول به آنها، تبدیل تری یستتتتیز تیفعال نتریهای گروه هیدرولازها بوده و عمدهلیپازها جزء آنزیم

 رد را پایداری و فعالیت از توجهی قابل که سطح هستند مهمی هایآنزیم آنها. باشتدمی استیدهای چرب و گلیسترول

های کاتالیزوری چندگانه ها از قابلیت انجام واکنشآنزیم این همچنین. باشتتند می دارا آبی غیر و آبی محیط دو هر

جهان، ر زیم دکل تولیدات آن در میان خوردارند.رفیکاسیون باستریاستتریفیکاستیون، استریفیکاسیون و غیرترنس :مثل

 یعناص :در صتنایع مختلف ازجملهرا  ها در صتنعت بوده و کاربرد وستیعیترین گروه آنزیمهای لیپولتیب از مهمآنزیم

 ,et al دارند پزشکی و داروسازیی های فاضلاب )تجزیه و ح ف مواد روغنی(، حوزهسازی، تصفیهغ ایی، چرم و کاغ 

0226) Alian.) 

 یپازثر در سنتز لؤعوامل م -0-76-0

 تولید در محلول میزان اکسیژن و نیز لیپید نیتروژن، کربن، منابع حضتور ، pHدما، مانند متعددی، محیطی عوامل

 صفراوی هاینمب هیدرولیز، قابلیت با استرهایی آزاد، چرب اسیدهای حضور این بر اند. علاوههشد شتناخته مؤثر لیپاز

 که استتت داده نشتتان تحایاات نتایج (Axena et al., 7333). باشتتندمی آنزیم تولید محرک عوامل گلیستترول از و

 و فاضتتلاب در روغن ماندگاری حفظ برای و باشتتندروغنی نمی ترکیبات ح ف به قادر استتیدی pH در هاباکتری

 برای ح ف زیستی منظور همین به کنند. می استفاده فاضلاب کردن اسیدی روش از فیزیکی، روش به آن جداستازی

 جلوگیری چرب اسید اثر تولید در pH سریع کاهش از تا است نیاز قلیایی محیط ایجاد به روغن، زیاد ماادیر در روغن

  (.Amro and Sohir., 0223) شود

 ، pHمیزان روغن یتجزیه با که (، انجام گرفت به این نتیجه رستتید0277) 71دیگری که توستتط ستتورج تحایق در

 روغن ح ف راندمان و شتتودمی متوقف 72 از یا بیشتتتر 6 از کمتر pH در هاباکتری لیپازی فعالیت یابد ومی کاهش

                                                   
7França   
0 Bacillus subtilis ICA56  
9 Mangrove  
6Klebsiella sp. RJ-29  
7Soorej  
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 Soorej., 0277).یابد )می کاهش توسط ریزجانداران،

 
 پاالییسنتزآنزیم للپاز توسط ریزجانداران در زیست -2-39

تولید آنزیم لیپاز توسط قارچ  %5/2 -0افزودن روغن زیتون در غلظت های بین %تحایاات نشان داد که با 

 .(Pokorny et al., 4991)  ساعت به حداکثر مادار رسیده است 10آسپرژیلوس نیجر در مدت زمان 

 از پازیل میآنز دیتول یبرا کربن منبع(، پستتتماند روغن زیتون را، به عنوان بهترین 0229) همکاران و 17تومتاس

(، برای 0225) همکاران و 19کومار ستوندرا. ( ,0229Thomas et al)کردند  یمعرف را 10یکوآیدزاباسیلوس مهای سویه

به  خردل روغن و زیتون هایروغن پستماند ازرا  جینتا نیبهتر 16باستیلوس کواگولانزبرای ستنتز آنزیم لیپاز از باکتری 

روغنی  تفاله از عملی استفاده با پژوهشتی در محااان .(Satyendra et al., 0225)آوردند  بدستت عنوان منابع کربنی

 تواندمی که شتتده ارایه آنزیم بیوشتتیمیایی هاینستتبت که لیپاز آنزیم تولید برای 15ستتیلیوم چریزوژنومپنی قارچ

 واندتداشتتته و می را خوراکی روغن پستتماند یتجزیه توانایی که لیپاز باشتتد، آنزیم داشتتته صتتنعتی متنوع کاربردهای

(،  0223و همکاران ) 16مورنو (. .,0270Sunil et al) کند تبدیل آزاد چرب استتیدهای به را طویل استتیدهای مادار

 واقع در 13نمکی هولوا نواحی از پروتواز و لیپاز آنزیم تولید توانایی با IC 11 72 ستتویه ستتالیکولا دوستتتباکتری نمب

راد از خود گی سانتیدرجه 91و دمای  3برابر با  pH  ،75-07نمب  که بهینه فعالیت را در غلظت کردند جدا استپانیا

 ,.Moreno et al). 0223) نشان داد

 دوستنمب هایباکتری جداسازی به منجر که گرفت، صورت (7920همکاران ) و 13مارییانا نیا طپژوهشتی که توس

 et) گردید 32بولیوی کشور در نمکی مرداب دماغه از لیپاز آنزیم تولید توانایی با باسیلوس گونه از کننده نمبتحمل و

et al., 0279 Mariana nia) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Thomas  
0 Bacillus mycoides   
9 Satyendra   
6Bacillus coagulance   
5Penicillium  chrysogenum   
6 Moreno  
1Salicola sp. IC  
3 Huelva  
3Mariana nia  
72Bolivia 
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 زنمونه ریزجانداران توللد کننده آنزیم للپا: 2-2جدول 

 منابع ریزجانداران

 (   (Kouker and Jaeger ., 2017 37کاندیدا رگوزا

 ((Dizge and Keskinler .,2111 30ترمومایسیس لانیجینرسز

 sp39 (Hoshino et al., 2002)سویه  اکسیزفورمفوزاریوم 

 (Goujard  et al., 2111) 36کاندیدا آنتاتیکا

 (Ban et al., 2112) 35رایزوپوس اوریزی

 spp.16 ((Padmapriya et al., 2122سویه  لاکتوباسیلوس

 ( ( 7L31 Hwang et al., 2112 یهسو یلوساستروترموف باسیلوس

 02sp. C33 (Tran et al., 2122 ) یهسوباکالدیریه 

 ((F33 Lin et al., 2006-777سویه  سودوموناس سودوآلکالیژنز

 

 

 

                                                   
7Candida rugosa  
0Thermomyces lanuginosus  
9Fusarium oxysporumsp  
6Candida Antarctica  
5Rhizopus oryzae  
6Lactobacillus spp. 
1Bacillus stearothermophilus L7  
3Burkholderia sp. C0  
3Pseudomonas pseudoalcaligenes F-777  
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Abstract  
Research Aim: Bioremdation is one of the most important and up-to-date technologies in the world to clean 
contaminated soils. The main objective of this study was bio-degradation of oil using native microorganisms. By 
separating and purifying the native oil degrading microorganisms from oil-contaminated lands and also investigating 
and comparing the ability of oil degrading isolates and, finally, introducing most efficient and superior isolates. 
Research method: To do this research, 1 soil samples which were contaminated with oily residues from the oil 
factory in Ardabil were sampled. For enrichment, separation and purification of microorganisms, oil degradation. 
Primary enrichment was initially carried out in a basalmineral medium with 21 (V/V) Olive oil (as the only carbon 
source). Then, after several enrichment steps, the microbial suspension was isolated and purified into a solid culture 
medium (which was the same as the culture medium for agar culture by adding 2551 agar) were cultured on several 
occasions. During the re- culturing process, strains that were similar in size, color, and colony diameter were omitted. 
Out of 222 isolates, 66 isolates were obtained and in the second stage, according the population growth rate that 
Finally, we obtained 26 pure isolates with oil degradation and these isolates were cultivated for further study each 
week. After testing the synthesis of lipase and biosurfactant enzymes and determining the emulsionability of these 
isolates, the isolates that produced the highest lipase or biosurfactant enzymes as superior oil separators. Eight 
selected isolates were selected to evaluate the removal rate of fat in dishes containing (perlite): in the form of a pilot 
design, three effective isolates were selected for Biodegradationof oily residues. 
Findings: The results showed that all microbial isolates had the ability to synthesize the lipase enzyme, and the 
enzymes activity for the isolates were  B272, B262, B271, C72 and C01, respectively, with (11566, 66/16, 11/11 , 
11/10, 11/16 U / ml). The next step was to test the emulsifiiy activity for the isolated was of A21, A62, B222 and 
C21 (671, 65, 66/75, and 11/10), which high potential for synthesis of biosurfactant, were selected as the superior 
isolates. Finally total of 0 selected isolates showed potential in olive oil seedlings. In the final stage of the study, 0 
selected isolates were inoculated to estimate the rate of oil degradation (the same spent bleaching earth was mixed: 
perlite, with a ratio of 2: 2) over a period of 25 days and based on the percentage of remaining fat in experimental 
units, the ability of the isolates in fat degradation were compared and three isolates remnanted lipid  B271, B272 
and C72 respectively had ( 2571, 2521, 2512  (gr) ) lipid and they introduced as superior oil separators. 
Finally, after molecular identification based on sequencing of S rRNA 26 gene, three isolates B271, B272 and 

C72 were identified: Bacillus sp, Pseudomonas sp. and Lysinibacillus sphaericus, respectively. 
 
Conclusion: Considering the high potential of superior isolates in oil decomposition and dyeing of soil, this 
technology seems to be applied to re-use of modified spent bleaching earth. 
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