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بررسي پتانسیل روشهای میکروبی در ازدياد برداشت از مخازن نفتي ایران
(مطالعهيموردی:ميدانمسجدسليمان)
حسين قجاوند

*

معاونت پژوهش و فنآوري وزارت نفت

حدود هفتاد سال از ثبت اختراع زوبل راجع به پتانسیل استفاده از میکروارگانیسمها در برداشت نفت از مخازن هیدروکربنی میگذرد و در این خصوص در
کشورهای مختلف کارهای زیادی در مقیاس میدانی انجام شده است .اما در ایران با وجود تنوع زیاد مخازن نفتي و وجود کاندیداهای ،همچنان در استفاده از
این فرآیندها تردید وجود دارد .در مقالهي حاضر سعی شده ضمن توصیف فرآیندهای مختلف ازدیاد برداشت میکروبی نفت و متغيرهای غربالگری مخازن
نفتي و همچنين معرفی چندين مخزن مناسب برای اجرای این فرآیندها ،مطالعهي موردی انجام شده در سالهای اخیر روی یکی از میادین نفتي كشور بررسي
شود .از آنجا که عمق ،دما و شوري در اغلب مخازن نفتي ايران زياد است ،جهت استفاده از فرآيندهاي ميكروبي با هدف بهبود توليد نفت ،نيازمند استفاده
از گونههاي ميكروبي بيهوازي يا بيهوازي اختياري با تحمل ش��وري و دماي زياد هس��تيم .اين باكتريها ممكن است بومي مخازن ايران يا انتخاب شده از
اكوسيستمهاي ديگر باشند .متغيرهاي محيطي مخزن مانند دما ،تراوايي سنگ و شوري معموالً كاربرد انواع ميكروارگانيسمهايي كه ميتوانند براي فرآيندهاي
ميكروبي درجا بهكار برده ش��وند را محدود ميكند .بههمين دليل جداس��ازي ميكروبي و بهكارگيري روشهاي غربالگري مناسب براي انتخاب باكتري از
مراحل مهم در اجراي يك فنآوري موفق ازدياد برداشت ميكروبي نفت خواهد بود .بنابراين در تحقیق حاضر ،يك برنامهي جداسازي و غربالگري باكتري
ي آب سازند مخزن آسماری میدان نفتي مسجدسليمان طراحی شد و طی آن باكتريهاي بيهوازي اختياري با تحمل شوري و دماي زياد جدا شد.
از نمون ه 
ً
اين باكتريها بعضا قادر به رشد تا دماهای بسیار زیاد و تحمل شوري تا غلظت  15w/vدرصد بودند .بر اساس معيارهاي تحمل شوري و دما ،فعاليت هموليز
و كاهش كشش سطحي ،در نهايت چند سويهي باكتريايي مولد بيوسورفكتانت كه سورفكتانت توليدي آنها نسبت به ديگر سويهها ،قابليت كاهش كشش
سطحي زيادي داشت غربالگري شد .مطالعات مورفولوژيكي ،بیوشیمیایی و فيزيولوژيكي ،آناليز اسيد چرب ديوارهي سلولي و شناسايي توالي نوكلئوتيدهاي
ژن  16S rRNAاين سويهها نشان داد كه آنها متعلق به يك گونه باسيلوس با شباهت نزديكي به گروه Bacillus subtilisهستند .خاصیت فعالسطحیِ کمنظیر
سورفکتانتهای تولیدی توسط باکتریهای جدا شده در این تحقیق از میدان مسجدسلیمان ،نشاندهندهي پتانسیل استفاده از این باکتریها یا سورفکتانتهای
تولیدی توسط آنها در مقولهي ازدیاد برداشت میکروبی نفت است.
ازدياد برداشت میکروبی نفت ،مسجدسلیمان ،بیوسورفکتانت ،کشش سطحی
مقدمه

و در نهایت منجر به افزایش بازده کلی برداشت نفت ( )Erخواهند شد:
Er = Ep × Ed
()1
از بين این روشها ،ازدياد برداشت ميكروبي نفت يكي از كمهزينهترين
روشهاست که در صورت فراهم بودن شرایط تزریق ميكروارگانيسمها
یا محص��والت متابوليكي آنها ب��ه داخل مخزن نفت��ي میتواند بهعنوان
روش��ي مؤثر ،از طری��ق مکانیزمهای مختلف ،ب��ازده جاروب حجمی و
بازده جابجایی میکروسکوپیک نفت را افزایشدهد [.]2-5

توليد طبيعي نفت بس��ته به فش��ار اولیهي مخزن نفت��ي و عوامل ديگري
مانند خواص سنگ مخزن ،ميزان تخلخل و همچنين خواص سیال مخزن،
معموالً کمتر از  30تا  50درصد کل نفت درجای اولیه اس��ت .پس از اين
مرحلهي تولید نفت ،از روشهاي س��يالبزني آب��ي و تزريق گاز جهت
تأمی��ن نيروي محرك��هي الزم ب��راي بهحرکت درآوردن نفت بهس��مت
چاههای تولید اس��تفاده میش��ود .پس از تولید نف��ت بهكمك روشهاي
مرحله دوم ،هنوز حدود  30تا  50درصد نفت درجا در مخزن وجود دارد
ک��ه برای تولید آن از روشهای حرارتی ،ش��یمیایی ،امتزاجی و میکروبی  -1انواع روش های ازدیاد برداشت میکروبی
استفاده ميشود [ .]1هر یک از این روشها به شکلهای مختلف با افزایش
بهطور كلي روشهاي ازدياد برداشت ميكروبي نفت را ميتوان به دو
بازده جاروب حجمی ( )Epیا افزایش بازده جابجایی میکروسکوپیک( )Edدستهي كلي روشهاي برونجا و درونجا تقسیم کرد:
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()h_ghojavand@aut.ac.ir
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ال��ف) روش برونج��ا :تولی��د محص��والت متابوليك��ي از قبي��ل
پليساكاريدها در بيرون از مخزن و سپس تزريق آن به مخزن
ب) روش درونجا :تحريك ميكروارگانیس��مهای بومي درون مخزن
از طريق تزريق مواد مغذي مناسب یا تزریق ميكروارگانيسم بههمراه مواد
مغ��ذي به درون مخزن با هدف توليد محصوالت متابوليکی مفید از قبیل
بیوسورفکتانتها
در صورت مناسب بودن شرایط تزریق میکروارگانیسم به مخزن نفتي
بازده روش درون جا بیش��تر خواهد بود .اما در صورتی که امکان تزریق
میکروارگانیس��م وجود نداشته باش��د امکان توليد اين مواد در بيرون از
مخزن در ش��رايط كنترلش��ده و بهينه براي ميكروارگانيسم وجود دارد.
از آنج��ا ك��ه پايداري اي��ن محصوالت بيش��تر از ميكروارگانيس��مهاي
توليدكنندهي آنهاس��ت در اين حالت نس��بت به حالت تزريق باكتري به
درون مخ��زن ،محدوديتهاي کمتری وج��ود دارد .از جمله موادي كه
بهش��كل برونجا توليد ش��ده ميتوان به صمغ زانتان كه توس��ط باكتري
زانتاموناس كامپتريس توليد ميش��ود اش��اره كرد كه از س��الها قبل در
صنعت نفت مورد اس��تفاده بوده است .محدودهي وسيعي از محصوالت
ميكروب��ي که میتوانند  Epو  Edو در نتیجه بازده کلی برداش��ت نفت را
افزایش دهند در جدول 1-ارائه شدهاند [.]4
از ای��ن محص��والت ،بیوس��ورفکتانتها (از طریق كاه��ش نيروهاي
بينس��طحي بين آب/نفت و در نتیجه آزاد کردن نفت که بهدليل وجود
نيروه��اي مويينگي در حفرههای كوچك بهتله افت��اده) و بیوپلیمرها (از
طری��ق افزایش گرانروي آب و در نتیجه کاهش نس��بت تحرکپذیری)
مهمتری��ن محصوالت میکروبی هس��تند ک��ه بهترتیب ب��ازده جابجایی
میکروس��کوپیک و ب��ازده ج��اروب حجمی نفت را افزای��ش میدهند.
رش��د درجاي ميكروارگانيسمها نیز اختالف تراوايي را كاهش داده و با
مس��دود كردن مسیرهای جریان آب س��بب کاهش تولید آب و افزایش
بازده جاروب فرآيند تزریق آب ميگردد.
از مهمترين مزيتهاي فرآيندهاي میکروبی نسبت به ساير فرآيندهاي
ازدياد برداشت نفت ،استفاده از مواد مغذي مانند مالسها و پروتئينهاي
 1محص��والت میکروب��ی و کاربردهای آنها در ازدیاد برداش��ت
ميكروبي نفت

محصوالت
میکروبی

 1بيوسورفكتانتها
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فرآيندهای میکروبی
كاهش كشش سطحي/بینسطحی ،امولسيونسازي

2

بيوپليمرها

كنترل تحركپذيري و اصالح پروفايل تزريقپذيري

3

بيومس

4

اسيدها

5

گازها

6

حاللها

كمارزش اس��ت ک��ه عموماً ارزانتر از س��اير تركيبات ش��يميايي مورد
اس��تفاده در ازدياد برداشت نفت هستند[ .]6روشهای میکروبی با وجود
تن��وع و مزیتهای زیاد دارای محدودیتهایی نیز هس��تند كه كاربردي
ش��دن آنها را براي مخازن اي��ران با چالش مواجه كرده اس��ت .كاربرد
این روشها براي كنترل جريان س��يال تا حد زيادي به ش��رايط محيطي
مخزن مانند  ،PHش��وري ،دما و تراوايي وابستهاند .نتيجهاي كه ميتوان
از مقاالت و گزارشهاي علمي گرفت آن است كه موفقيت يك فرآيند
ازدياد برداش��ت میکروبی نفت به مواردی از قبیل انتخاب مناسب مخزن
كانديدا ،انتخاب مناس��ب گونههاي باكتريايي بالقوه ،بقاء باكتريها در
ش��رايط مخزن ،مقدار متابوليتهاي توليد شده و آثار آنها بر آزادسازي
نفت باقيمانده بستگي دارد [.]6
بنابراين مش��خصات مخزن مورد نظر در طراحي ي��ك فرآيند ازدياد
برداش��ت میکروبی نفت از اهمیت ويژهاي برخوردار است .برای اجرای
فرآینده��ای ميكروب��ي ،یک مخزن نف��ت بايد حداقل ش��رايطي كه در
جدول 2-ارائه ش��ده را داشته باش��د [7و .]6مشخصات ذكر شده در اين
جدول براي اس��تفاده از فرآيندهاي میکروبی بهصورت درونجاس��ت.
براي اس��تفاده از فرآينده��اي ميكروبي بهص��ورت برونجا محدودهي
اين ش��رايط ميتواند وسيعتر باشد .در حالت نخست براي موفقيت يك
فرآين��د ميكروبي درونجا ،تحمل باكتريها به ش��رايط ش��وري ،دما و
همچنين تزريقپذيري (داش��تن تراوايي مناسب) مخزن بستگي دارد .اما
در حال��ت دوم پايداري محصول ميكروبي در ش��رايط مخزن و خواص
آن از اهمي��ت ويژهاي برخوردارند .محدودهي مش��خصات مخازني كه
براي فرآيند تزریق محصوالت ميكروبي مناس��ب هس��تند همان شرایط
الزم برای تزریق مواد شیمیایی است [.]8
از آنجا كه هدف تحقیق حاضر بررس��ی پتانسیل روشهای میکروبی
ازدیاد برداش��ت از مخازن نفت کشور اس��ت ،بايد شرايط مخازن ایران
از لحاظ متغيره��ای محدودکننده برای فرآیندهای میکروبی مدنظر قرار
گيرد .همانطور که اش��اره ش��د یکی از مهمترین متغيرهای یک مخزن
نفتي که تا حد زیادی بر موفقیت فرآیند ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت
 2معيارهاي غربالگري مخازن براي فرآيندهاي ازدياد برداشت
میکروبی نفت [7و]6
متغير

متغير محدودهي پيشنهادي

شوري

< %15كلريد سديم ،ميتواند كل جامدات حل شده بيشتر باشد

مينرالهاي جزئي

< 10-15ppmآرسنيك ،جيوه ،نيكل ،سلنيوم

نوع نفتخام

> ،15oAPIهنوز اطالعات كافي براي نفتهاي سنگينتر در
دسترس نيست

انسداد انتخابي ،تجزيهي نفت و كاهش گرانروي ،تغيير ترشوندگي سطوح
و سولفورزدايي نفتخام
افزايش تخلخل و تراوايي سنگ مخزن و توليد دياكسيد كربن از طريق
واكنش با كربناتهها
تجديد فشار مخزن ،تورم نفت ،كاهش گرانروي ،افزايش تراوايي با
حلكردن سنگهاي كربناته

دماي مخزن

<170oF

عمق مخزن

<8000ft

درجهي اشباع نفت باقيمانده

> %25ممكن است استثنا هم وجود داشته باشد

حلكردن نفت و كاهش گرانروي

تراوايي سنگ مخزن

> ،50mDبهاستثناي مخازن شديد ًا شكافدار
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مؤثر خواهد بود دمای مخزن است .رشد باكتريها به توانايي آنزيمهاي
باكترياي��ي براي کاتالیز فرآيندهاي متابوليك و در نتيجه به دما بس��تگي
دارد .بهط��ور كلي آنزيمها در دماهاي كم بهعلت انرژي س��ينتيك كم،
فعاليت كمتري دارند و با افزايش دما فعالتر ميش��وند .ولي بههر حال با
افزایش زیاد دما ،آنزيمها ماهيت خود را از دس��ت داده و كاركرد آنها
متوقف ميش��ود .باكتريها در يك محدودهي دماي��ي  -5°Cتا 80°C
قادر به رشد هس��تند .اما بههر حال هريك از گونههاي باكتريايي خاص
در محدودهي دمايي معيني قابلیت رشد و فعاليت دارند .باكتريها از نظر
دماي رشد به چهار گروه تقسيم ميشوند:
الف) س��اكروفيلها که قادر به رش��د در مح��دودهي دمايي  -5°Cتا
 20°Cهستند (دماي رشد بهينه :حدود )10°C
ب) مزوفيلها که قادر به رش��د در مح��دودهي دمايي  20°Cتا 45°C
هستند (دماي رشد بهينه :حدود )37°C
ج) ترموفيله��ا که قادر به رش��د در محدودهي دمايي  35°Cتا 80°C
هستند (دماي رشد بهينه :حدود )55°C
د) هايپر ترموفيلها که قادر به رش��د در دماهاي بيش از  80°Cو بعضاً
تا  105°Cهستند
بنابراين با توجه به مش��خصات مخازن نفتي ایران ،کاربرد فرآیندهای
میکروبی برای ازدیاد برداش��ت نفت منوط به وجود میکروارگانیسمهای
ترموفی��ل با خ��واص متابولیکی مطل��وب جهت افزایش ب��ازده جاروب
حجمی یا بازده جابجایی میکروس��کوپیک نفت اس��ت .در جدول 3-به
تعدادی از مخازن نفتی جن��وب که باکتریهای ترموفیل قادر به فعالیت
در آنها هس��تند و میتوانند کاندیداهای مناس��بی ب��رای مطالعات ازدیاد
برداشت میکروبی نفت باشند اشاره شده است.
طبق اين جدول در بین میادین نفتي ایران ،میدان مسجدسلیمان بهعلت
 3غربالگ��ری مخ��ازن نف��ت ایران ب��راي فرآينده��اي ازدياد
برداشت میکروبی نفت از لحاظ دمای مخزن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

میدان نفت  -سازند

دمای مخزن ()°C

مسجدسلیمان  -آسماری ،پابده
هفتکل  -آسماری
ویزنهار  -ایالم
بوشگان  -آسماری
کبود  -آسماری
اللی  -آسماری
سرکان  -بنگستان
مالهکوه  -بنگستان
خویز
پر سیاه – آسماری
پارسي – آسماری
گچساران – آسماری
گچساران – بنگستان
گهربیشه – آسماری

39

عمق کم و نزدیکی به س��طح زمین ،کمترین دما را داشته و در سالهای
اخیر مورد توجه بسياري از عالقمندان به این حوزه از تحقیقات در کشور
قرار گرفته اس��ت .این میدان عظیم که در ش��مال شرقی استان خوزستان
واقع ش��ده قدیمیترین میدان نفتی ایران و اولین میدان نفتی کشف شده
در خاورمیانه اس��ت .س��نگ مخزن اصلی میدان مسجدسلیمان را سازند
آسماری تش��کیل داده اما این میدان عالوه بر سازند آسماري ،ذخیرهي
کمی نیز در زبانهي آهکی س��ازند ش��هبازان در سازند پابده دارد .میدان
مسجدس��لیمان در طول عمر خود  1/4میلیارد بش��که نف��ت تولید کرده
اس��ت .نفت این میدان از نوع نفتهای س��بک با  APIبرابر  39و مقدار
گوگرد  0/88درصد وزنی است .وسعت میدان  ،45mi2ضخامت مخزن
آس��ماری  ،1000ftعمق س��ازند  640-3600ftو سطح تماس آب/نفت
 2200ft.s.sاس��ت .متوس��ط تخلخل مخزن  11درصد و ضریب حجمی
اولیهي سازند برابر  1/11ميباشد [. ]9میدان مسجدسلیمان بهدلیل شرایط
ذکر ش��ده کاندیدای مناس��بی برای اجرای فرآیندهای میکروبی ازدیاد
برداش��ت نفت اس��ت .در مقالهي حاضر به بخشی از یک مطالعه موردی
که در سالهای اخیر روی این میدان انجام شده پرداخته خواهد شد.
همانطور که پیشتر اش��اره ش��د انتخاب مناسب گونههای باکتریایی
بالقوه ،از مهمترین اصول موفقیت یک فرآیند ازدیاد برداشت در میدان
نفتی است .این گونههای میکروبی را میتوان از باکتریهای موجود در
نمونههای س��یاالت همان مخز ِن کاندیدای اجرای فرآیندهای میکروبی
جدا كرد .مخازن ِ
نفت ح��اوي جمعيتهاي ميكروبي ،از نظر متابوليكي
فع��ال و متنوع هس��تند .اين ميكروارگانیس��مها حتي در مخ��ازن نفتي با
ش��وري و دماي زياد نيز ديده شدهاند .اين ارگانيسمها در گردش كربن
و س��ولفور در مخزن فعال بوده و پتانسيل استفاده از هيدروكربن بهعنوان
دهن��دهي اصلي الكت��رون براي تنفس بيه��وازي را دارن��د .باكتريها
)اﻟﻒ(

)ب(

46
49
54
54
56
56
56
62
63
66
61

61
در اﻋﻤﺎق ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ درون
ﺗﻮﺳﻂ MT
نمونهﻛﻪ
ﺳﺎزﻧﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ(الف)) MTب(
سازند که
گيري آب
آبابزار
ﮔﻴﺮي(ب)
ﻧﻤﻮﻧﻪMT
اﺑﺰارپيمايي
دس��تگاه چاه
ﺷﻜﻞ ) -1اﻟﻒ( دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎه 1
60

ﭼﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد

توسط  MTدر اعماق مدنظر به درون چاه هدايت ميشود
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ﺷﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

مقاالت علمي  -پژوهشی

ميتوانند با س��رعتهاي محسوس در سنگ مخزن و حتي در سنگهاي
با تراوايي خيلي كم نفوذ كنند .بنابراين فعاليتهاي ميكروبي در سرتاسر
مخزن اتف��اق ميافتد .فعاليته��اي ميكروارگانیس��مها در مخازن نفتي
متنوع بوده و شامل فعاليتهاي مضر باكتريهاي احياءكننده ی سولفات
و فعاليتهاي مفيدی در برداشت اقتصادي نفت هستند .بنابراين شناخت
بيش��تر میکروارگانيس��مهاي مخزن و عوامل مؤثر بر رشد و فعاليت آنها
کمک ش��اياني در اس��تخراج بهتر منابع طبيعي موجود در مخزن خواهد
بود [.]10
مطالعهي دقیق اکولوژی یک مخزن نفتي ،نيازمند مغزههايي است كه
بهطور اس��پتيك در عمليات حفاري بهدست آمدهاند .اما بهدليل هزينهي
فراوان حف��اري ،تهيهي چنين مغزههايي از مخ��ازن نفتي براي مطالعات
ميكروبي بهندرت امكانپذير اس��ت .بنابراين نتيجهگيري دربارهي انواع
ميكروارگانيس��مهاي موجود و فعاليتهاي آنه��ا در مخزن نفت بايد از
آناليز میکروبی سياالت مخزن نفتي در دست مطالعه انجام گيرد.
روشه��اي ش��مارش و جداس��ازي جمعيتهاي ميكروبي س��یاالت
مخ��ازن نفتي و توصي��ف تنوع ميكروب��ي آنها مش��ابه روشهاي مورد
استفاده براي س��اير محيطهاست .محيط و ش��رايط كشت بايد از طريق
شبيهس��ازي محل بومي (اصلي) ،تا حد امكان دقيق تنظيم ش��ود .از آنجا
كه اغلب مخازن نفتي ،حاوي اكسيژن كم يا بدون اكسيژن هستند باید از
محيط كشتي كه بهصورت بيهوازي تهيه شده استفاده كرد .از آنجا كه
بس��ياري از باکتریهای بيهوازي براي رش��د به دياكسيدكربن احتياج
دارند میتوان از يك سيس��تم بافر بيكربنات اس��تفاده نمود .برای تنظیم
قدرت يوني محيط كش��ت میتوان از آب سازند مخزن در دست مطالعه
اس��تفاده كرد .ب��راي جداس��ازي و مطالعات ش��مارش ميكروبي بهطور
معمول از فش��ار اتمسفريك نسبت به فشار واقعي مخزن استفاده ميشود.
از آنجا كه فشارهاي  10-20MPaاثر سوئي بر متابوليسم باكتريايي ندارد
فرض ميش��ود كه ميكروارگانيسمهاي جدا ش��ده در فشار اتمسفريك
مش��ابه آنهايي هستند كه در صورت اس��تفاده از فشار واقعي مخزن جدا
ميشدند .بنابراين نش��ان دادن اينكه ايزولهها ميتوانند در فشارهاي زياد
مخازن رشد كرده و متابوليز كنند اهميت دارد [.]10
شمارش و جداس��ازی میکروارگانیسمهای تولیدکنندهي محصوالت
مفی��د جهت ازدیاد برداش��ت نف��ت (ج��دول ،)1-نيازمن��د محیطهای
کش��ت ب��ا ترکیب خاصی از مواد اس��ت .براي ش��مارش و جداس��ازي
ميكروارگانيس��مهاي توليدكنن��دهي اس��يدها ،حاللها ي��ا گاز بهعنوان
محصول نهايي ،باید از محیطهای کش��ت حاوی ی��ک منبع کربن آلی
اس��تفادهش��ود .باكتريهاي مولد پليم��ر با اس��تفاده از محيطي بر پايهي
كربوهيدرات با نس��بت كربن به نيتروژن زياد ،عموماً بر اس��اس نس��بت
مول��ي بزرگتر از  5به یک جدا ميش��وند .باكتريهاي مولد پليمر روي
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پليتهاي آگار يا كش��تهاي مايع ويسكوز ،كلونيهاي لزجمانند توليد
ميكنن��د .براي فرآيندهاي انس��داد انتخابي ميكروبي ش��ايد توليد يك
پليمر همراه با س��لول ،نسبت به يك پليمر رها شده مفيدتر باشد؛ چراكه
ي��ك پليمر همراه با س��لول ،كاهش تراوايي پايدارت��ري ايجاد ميكند.
ميكروارگانيسمهايي كه توليدكنندهي امولسيفايرها يا بيوسورفكتانتها
هس��تند ابتدا با امولسيونس��ازي يك اليهي نفت��ي در محيط مايع نمايان
میش��وند .ايزولههاي حاصل از اين غنيسازيها را میتوان براي فعاليت
امولس��يونكنندگي يا كاهش كش��ش س��طحي آب (كه نشاندهندهي
توليد يك بيوس��ورفكتانت اس��ت) ،غربالگری نمود .برای غربالگري
باکتریه��ای تولیدکنن��دهي بیوس��ورفکتانت میتوان فعالی��ت هموليز
اطراف كلونيهاي رش��د یافت��ه روي پليتهاي آگار-خون يا تش��كيل
هال��ه روي پليتهاي آگار  -نفت يا تريبوتيلي��ن را نیز مدنظر قرار داد.
براي اينك��ه نفتهایی که در حفرههای ریز بهتله افتادهاند آزاد ش��ده و
به جریان درآیند الزم اس��ت فش��ار مويينگي تا حد زيادي کاهش یابد.
بنابراين میکروارگانیسمهایی مناس��ب این کار هستند که بتوانند با تولید
بيوس��ورفكتانت ،كشش بينس��طحي نفت و آب شور را تا  1000برابر يا
بيش��تر كاهش دهند .بنابراین اندازهگیری كش��ش بينسطحي بين دو فاز
آبي و آلي نیز در غربالگری این باکتریها ضروری است [.]10
در مقالهي حاضر موارد باال طي جداس��ازی باکتریهای تولیدکنندهي
بیوسورفکتانت در یک مطالعه موردی روی میدان مسجدسلیمان استفاده و
نتایج ارزشمندی از آن حاصل شد که در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد.
 -2مواد و روشها

 -1-2نمونهگيري آب سازند آسماري میدان مسجدسليمان و آنالیز آن

براي جداس��ازي باكتريهاي مفيد جهت اس��تفاده در عمليات ازدياد
برداشت ميكروبي نفت ،نمونهگيري آب سازند بهصورت تهچاهي توسط
دستگاه چاهپيمايي ( MTشکل-1-الف) و با استفاده از ابزار نمونهگيري
مخصوص (ش��کل-1-ب) در اعماق مختل��ف ( )1400-1700 ft.s.sاز
چاههاي مختلف میدان مسجدسليمان (چاه  MS-166در منطقهي چوب
س��رخ و چاههای  MS-171 ، MS-179و  MS-266در منطقهي تلبزان)
که بهدليل توليد آب زياد بس��ته شده بودند انجام گرديد .نمونهها جهت
جداس��ازي میکروبی در شرایط اس��تریل در داخل ظروف استريل شده
ريخته و به آزمايش��گاه منتقل ش��د .بهمنظور امكانس��نجي اس��تفاده از
روشهاي ميكروبي در مخزن مورد مطالعه ،توس��عهي محيطهاي كشت
غنيسازي و جداس��ازي باكتري از نمونههاي آب مخزن ،محيط كشت
ب��راي تولي��د متابوليت مدنظ��ر ،يونه��اي Cu, Fe, NO3, SO4 CO3,
 ,HCO3, Ca, Mg, Clكل جامدات حل ش��ده ،كل نيتروژن Na ،و  Kو
درصد شوري بهدقت آناليز شد.
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 -3-2جداسازی و غربالگری باكتريهاي مولد بيوسورفكتانت و بررسی

 -2-2محيطهای كشت

در اين مطالعه بهمنظور غنيسازي نمونههاي مورد مطالعه و جداسازي
بهمنظور جداسازي باكتري از نمونههاي غنيشده و خالصسازي آنها،
باكتري از آن ،غربالگري باكتريها و توليد متابوليت مدنظر و همچنين
نگهداري س��ويهها ،از محيطهاي كشت ذكر شده در جدول 4-استفاده  0/5 mlاز نمونههای غنی ش��ده روی محیط کشت  ،PCAکشت خطی
داده شد و در دمای  42°Cگرمخانهگذاری گردید .كلونيهاي رشدیافته
شد.
ب��راي تهيهي اين محيطه��ا بهصورت بيه��وازي %0/05 w/vاز يك جه��ت خالصس��ازي ،چندي��ن ب��ار روي محيط  ،PCAكش��ت خطي
محلول ح��اوي Na2S %2/5 w/vو  cycteine hydrochloride %2/5 w/vچندمرحلهاي داده شد تا در نهایت کلونیهای منفرد با مورفولوژیهای
به محيط كش��ت اضافه گردید [11و .]10برای جداس��ازي باكتريها از یکس��ان بهدست آمد .شکل رش��د میکروس��کوپی آنها نیز با استفاده از
نمونهه��اي غنيش��ده و خالصس��ازي آنه��ا ،از محيط كش��ت  PCAو میکروسکوپ نوری مالحظه ش��د و سپس تا انجام مرحلهي غربالگري
در يخچ��ال در دم��اي  4°Cقرار گرف��ت .بهمنظور غرب��ال باكتريهاي
 PCA+5% NaClاستفاده شد.
مولد بيوس��ورفكتانت از آزمايش هموليز باكتريه��ا روي محيط جامد
آگار-خ��ون دفيبرينه ش��ده ( 40gr/litمحیط ب�لاد آگار و  5-8درصد
 4ترکيب درصد محيطهاي کشت مورد استفاده براي غنيسازي
نمونه هاي آب مخزن
خون دفیبرینهي گوس��فند) و همچنين آزمايش كاهش كش��ش سطحي
Culture medium
Component
Concentration (gl-1) Reference
سوپرناتانت حاصل از کشت باکتریها روی محيط كشت ( Eجدول)4 -
NaCl
254.2
اس��تفاده گردید .فعالي��ت هموليتي��ک بهصورت ظهور هالهاي روش��ن
MgSO .7H O
26.48
اط��راف يک کلوني مش��خص ميش��ود [ .]12-19تحم��ل باکتريهاي
CaCl .2H O
18.22
جدا ش��ده در مقابل ش��وري و دما از طریق کش��ت روی محيط  PCAبا
glucose
10
Modified PTYG
[]22
agar medium
درصده��اي مختلف نمک و ب��ا گامهاي  %5w/vتا  %25w/vو س��پس
yeast extract
10
peptone
گرمخانهگذاري در دماهاي مختل��ف از  40°Cتا  60°Cبا گامهاي5°C
5
trypticase
5
بررسی گردید .بررسی توانایی رشد باكتريهاي مولد بیوسورفکتانت در
agar
15
شرایط بيهوازي در داخل جار بيهوازي صورت گرفت (شكل.)2-
رشد آنها در دماها و شوریهای مختلف

4

2

2

[]11

[]23

2

10

glucose

50

NaCl

1

(NH4)2SO4

0.25

MgSO4

ml 10

*trace salt solution

13.9

K2HPO4

2.7

KH2PO4

1

NaNO3

0.5

yeast extract

10

glucose

30

NaCl

2.5

tryptone

0.1

KCl

3

MgCl2

0.2

MgSO4

0.2

CaCl2.2H2O

2

meat extract

 -4-2شناسايي باكتريهاي انتخابي

Medium E

شناس��ايي اوليه باكتريه��اي توليدکنندهي س��ورفکتانت بر اس��اس
آزمايشه��ا و روشه��ای اس��تاندارد مورفولوژيك��ي ،بيوش��يميايي و
فيزيولوژيك��ي ذک��ر ش��ده در مراج��ع [21و ]20انجام ش��د .شناس��ايي
کامل س��ويههاي انتخابي توس��ط  DSMZآلمان بر اس��اس آناليز اسيد
چرب س��لولي ،تعيين توالي نوكلئوتيده��اي ژن  16S rRNAو همچنين
هيبريداسيون  DNA-DNAانجام گردید.
 -5-2اندازهگیری کشش سطحی

GMT medium

trace salt solution
1ml
;Composition of the trace salt solution (gl-1): EDTA, 1; MnSO4.2O, 3
FeSO4.7H2O, 0.1; CaCl2.2H2O, .1; CoCl2.6H2O, 0.1; ZnSO4.7H2O,
;0.1; CuSO4.5H2O, 0.01; AlK(SO4)2.12H2O, 0.01; H3BO3, 0.01
Na2MoO4.2H2O, 0.01

مای��ع رویی حاصل از کش��ت ه��ر ی��ک از باکتریه��ا روی محیط
کش��ت ( Eگرمخانهگ��ذاری در دمای  40°Cو دور  )250rpmتوس��ط
س��انتریفیوژ (در دم��ای  4°Cو دور  )10000xgاز بیوم��س ج��دا ش��ده
و س��پس کشش س��طحی آن با اس��تفاده از دستگاه تنس��یومتر دیجیتالی
( )K10ST, Kruss, Germanyب��ا روش De Nouy ring detachment
 methodدر دم��ای  25°Cو بهصورت س��ه ب��ار تکرار ب��رای هر نمونه
اندازهگیری و میانگین آن به عنوان کشش سطحی هر نمونه ثبت گرديد.

87

مقاالت علمي  -پژوهشی

 -2نتايج و بحث

های با تحمل شوری و دمای زياد
 -1-3جداسازي باکتري ِ

بهعلت تنوع وس��يع باكتريها (از نظر دمايي ش��امل ساكروفيل،مزوفيل و
ترموفيل،از نظر نياز به اكسيژن شامل بيهوازي ،هوازي و بيهوازي اختياري،
از نظر تحمل ش��وري شامل باكتريهايي كه نميتوانند شوري زيادي تحمل
كنند و هالوفيلها كه ميتوانند در محدودهي وس��يعي از غلظت نمك رش��د
كنند ،از نظر  PHش��امل اس��يدوفيلها ،آلكالوفيلها و  ،)...ش��رايط عملياتي
درنظر گرفته ش��ده براي جداس��ازي باكتريايي از اهميت ويژهاي برخوردار
بوده و بر اس��اس اين شرايط ميتوان به باكتري مطلوب رسيد .هر يك از اين
ش��رايط بهنوعي به غربالگري نيز كمك خواهند كرد؛ به عبارتي در مرحلهي
جداسازي با درنظر گرفتن شرايط عملياتي مناسب  ،يك مرحله غربالگري نيز
انجام ميش��ود .از آنجا كه هدف از اين كار ،جداسازي باكتري براي استفاده
در فرآيندهاي ازدياد برداش��ت ميكروبي نفت اس��ت ،باكتريهايي مطلوب
 5كلونيهاي جدا ش��ده از نمونههاي آب س��ازند آس��ماری
میدان مسجدسليمان و مشخصات مورفولوژيكي آنها

محیط
نام چاه
غنیسازی

ايزوله

سويه

EB-C1 EB-C1
محيط
 Eکشت

EB-C2

1
2
1
2

محيط کشت
GMT

GMT-B

3
4A
4B

MS- 166

محيط کشت GMT-
GMT
B-C1

محيط کشت
PCA

1
2
3

PB1

PB1

PB2

PB2
1

محيط کشت
PTYG
اصالحشده

TPYGB

3

TPYGD
C1-

محيط کشت
PTYG
اصالحشده TPYGD
C2محيط
 Eکشت
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مشخصات مورفولوژيكي
 ،1-2mmقوام كرهاي ،گرد و محدب با حاشيهاي منظم و
سفيدرنگ
كمتر از  ،1mmكرمرنگ با قوام كرهاي ،گرد با
حاشيهاي منظم و سطح براق
 ،2mmكرمرنگ با قوام كرهاي ،گرد با حاشيهاي منظم
و سطح براق
 ،2-3mmكرمرنگ ،كام ًال گرد نيست ،كشيدگي بيضي
شكل دارد ،حاشيهاي تقريب ًا منظم
 ،4mmسطح كدر با قوام كرهاي ،كشيدگي بيضي شكل
 ،2-3mmسطح كدر و حالت شورهاي ،كلوني تقريب ًا گرد
با حاشيهاي كمي منظم
 ،3-4mmسطح كدر و حالت شورهاي ،تقريب ًا گرد با
حاشيهاي كمي نامنظم
 ،3-4mmسطح كدر و حالت شورهاي ،تقريب ًا گرد با
حاشيهاي كمي نامنظم
 ،4mmسطح كدر با قوام كرهاي ،گرد با حاشيهاي منظم
 ،2mmكدر با سطح شورهاي ،گرد با حاشيهاي كمي
نامنظم
 ،3mmفرم گنبديشكل و براق با قوام كرهاي ،گرد با
حاشيهاي منظم
 ،3-4mmكرمرنگ با قوام كرهاي ،قسمت مركزي
برجسته با حاشيهاي گرد و منظم
 ،3-4mmكرمرنگ با قوام كرهاي ،قسمت مركزي
برجسته با حاشيهاي گرد و منظم
 ،3-4mmكلوني كام ًال گرد گرد با حاشيهاي منظم ،فرم
گنبديشكل و براق با سطح لزج
 ،1mmتقريب ًا گرد با حاشيهاي منظم ،سطح براق با قوام
كرهاي
 ،4mmتقريب ًا گرد ،سطح كدر با قوام كرهاي

4

 ،4-5mmسطح براق و كام ًال لزج

1

 ،1-2mmفرم گل شبدر زردرنگ ،قوام كرهاي

2

 ،1mmگرد با سطح چينخورده ،سطح كدر با قوام كرهاي

1

 ،1mmگرد با سطح چينخورده ،سطح كدر با قوام كرهاي

2

 ،1mmگرد با سطح براق ،كمي مايل به زرد
 ،4-5mmقوام كرهاي ،مركز محدب و برجسته با
حاشيهاي منظم و كامل و رنگ سفيد خاكستري

ED

هس��تند كه از نظر نياز به اكس��يژن ،بيهوازي يا بيهوازي اختياري باشند  ،از
نظر تحمل شوري (بهويژه ش��وري زياد مخزن مسجدسليمان)  ،تحمل زيادي
داشته باشند و از نظر دما بهعلت اينكه دماي مخزن مسجدسليمان حدود 42°C
اس��ت جزء دستهي ترموفيلها باشند .با توجه به موارد باال و روش جداسازي
ذكر ش��ده در بخش مواد و روشها ،تعدادی ايزولهي باكتريايي بهدست آمد
ك��ه براي هر يك از آنها ت��ا مرحلهي انتخاب باكتريه��اي منتخب نهايي و
شناسايي آنها ،كد درنظر گرفته شد .نتايج جداسازي باکتریایی و مشخصات
مورفولوژيكي كلونيهاي آنها در جدول 4-ارائه شده است.
آب س��ازند آس��ماري ميدان ك��ه از چاهه��اي مختلف گرفته ش��ده بود
بهدق��ت آناليز ش��د .ميانگين تركيب يون��ي نمونههاي مختل��ف عبارت بود
از،7×10 -4Fe+2 ،2/6Mg+2 ،6/6Ca+2 ،0/75K+ ،101/6Na+ gr/lit
،18SO4-2 ،
،6×10-4Cu+2 ،95×10-4Mn+2 ،5×10-5NH4+
،-4total ،
،
total nitrogen،
، 0/0008CO3 .90×10-4Cu3-،3/7×10شبيهس��ازي آب س��ازند ب��ر اس��اس آنالي��ز يون��ي
22Ca. ,26/48
,7H2O ،254/2
عبارت ب��ود از (:)gr/lit
 .18/Cl22H2Oهمانطور كه اشاره شد شوري و دما از مشخصات مهم مخازن
نفتي است كه بر رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها تأثير زيادي دارد .از لحاظ
شوري ،بيش��تر آبهاي سازندهای میادین نفتي ،حاوي كلريد كلسيم يا كلريد
سديم بهعنوان اجزاء اصلي هستند .بعضي اوقات منيزيم ،بيكربنات و سولفات
نيز زياد اس��ت و ساير يونهاي موجود در این آبها معموالً مقادير كمي دارند
[25و.]24
از آنجا كه بيش از  90درصد كل جامدات محلول ديده ش��ده در مخازن
نفت را كلريد س��ديم تش��كيل ميدهد ،تحمل ميكروارگانيس��مها در مقابل
كلريد سديم يكي از مهمترين مشخصات مورد نياز براي ميكروارگانيسمهاي
مورد استفاده در فرآيندهاي ازدياد برداشت ميكروبي نفت است [ .]25از آنجا
که يكي از مراحل غربالگري باكتريهاي جدا ش��ده از میدان مسجدسليمان
تحمل شوری و دمای زياد درنظر گرفته شده بود بررسي اثر شوري روي رشد
باكتريها در محيط كشت جامد ( PCAبر اساس غلظتهاي مختلف كلريد
سديم) و بررس��ي اثر دما روي رشد باكتريهاي باال بهصورت همزمان انجام
شد .بررسیها نشان داد سويههاي ED TPYG-D-C1, TPYG-D-C2, PB1,
 ,PB2و  GMT-Bرش��د خوب��ي در دماهای ت��ا  60°Cو غلظتهاي مختلف
نمك تا  %15w/vداش��تهاند .از اين ميان تحمل س��ويهي  EDدر مقابل دما و
نمك از ساير سويهها بيشتر بوده است.
 -2-3غربالگری و انتخاب باکتريهای مولد س�ورفکتانت براي استفاده
در ازدياد برداشت نفت

از میان سویههای جدا شده از آب سازند آسماری میدان مسجدسلیمان،
سویههای مولد بیوس��ورفکتانت ابتدا بر اساس فعالیت همولیز و سپس بر
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اس��اس اندازهگیری کش��ش سطحی س��وپرناتانت حاصل از کشت مایع
س��ویهها در محیط کشت  ،Eغربالگری شد .آزمايش هموليز انجام شده
نش��ان داد كه هرچند تمام ايزولهها در روز نخس��ت روي محيط آگار-
خون رش��د كردن��د ول��ي ايزولهه��اي TPYG-D-C1 TPYG-D-C2,
 ,GMT-B, GMT-B-C1, PB1, PB2و  EDبهعن��وان باكتري ِ
ه��اي ب��ا
فعاليت هموليتيك غربال شدند.
آزماي��ش هموليز ب��راي غربالگ��ري باكتريه��اي توليدكنندهي
بيوسورفكتانت توسط محققان ديگر نيز استفاده شده است [27و26و.]15
كاريلو و همكاران در  1996اش��اره كردند كه بين فعاليت هموليتيك
و توليد بيوس��ورفكتانت رابط��هاي وجود دارد و اس��تفاده از آزمايش
همولي��ز گلبولهاي قرمز خون روي محي��ط آگار را براي غربالگري
فعاليت بيوس��ورفكتانت بهعنوان يك روش اوليه پيشنهاد كردند [.]15
 6مقايس��هي کش��ش س��طحی بیوس��ورفکتانت تولی��دی
توس��ط باكتريه��اي ج��دا ش��ده در کارهای محقق��ان دیگر
[29-32و]26
Surface
tension
)(mN/m

Microorganisms

26

Rhodococcus aurantiacus

Glycolipids

29

Rhodococcus rubber IEGM 231

Glycolipids

36

Streptococcus thermophilus A

Glycolipids

Surfactant type

30

Torulopsis apicola

Glycolipids

26

Nocardia corynebacteroides

Pentasaccharide lipid

29

Pseudomonas aeroginosa

Rhamnolipid

30

Pseudomonas DSM 2874

Rhamnolipid

26.9

Pseudomonas aeroginosa LBI

Rhamnolipid

36-34

Nine pseudomonas strains

Rhamnolipid

25.5-25.8

Serratia rubidaea

Rubiwettins

33

Torulopsis bombicola

Sophorolipids

Nocardia corynebacteroides

Trehalose-mono,
Dicorynomycolates

27

Bacillus licheniformis JF-2

Lipopeptides

27

Bacillus licheniformis 86

Lipopeptides

28

Bacillus licheniformis BAS50

lipopeptide

27

Bacillus licheniformis

lipopeptide

26.5

Pseudomonas fluorescens

Viscosin

28.8-33.9

Serratia marcescens

Serrawettin

36-32

Rhodococcus erythropolis

32-27

Bacillus subtilis

Surfactin

< 30

Corynebacterium lepus

Fatty Acids

32

Nocardia erythropolis

Fatty acid + neutral lipids

27

Pseudomonas fluorescens 378

30

Rhodococcus erythropolis

Protein-Carbohydrate
Complex
Phosphatidy
lethanolamines

Glycolipids

Lipopeptides/
Aminolipids

Fatty Acids/ Neutral
Lipids

Others

بههر حال تش��كيل هاله ممكن اس��ت تنها بهعلت توليد س��ورفكتانت
نباش��د؛ بلكه امكان دارد دلي��ل آن محصوالت ميكروب��ي ديگري از
جمل��ه واكنش آنزيمي نيز باش��د .يا ممكن اس��ت س��ورفكتانتها در
محيط كش��ت جامد آگار-خون نفوذ ضعيفي داش��ته باشند [ .]12در
تحقيق حاضر اين مسأله با مقايسهي فعاليت هموليز ايزولههاي TPYG-
 ,D-C2 GMT-Bو  GMT-B-C1و كاهش كش��ش س��طحي بهوسيله
بيوس��ورفكتانت توليدشده توسط آنها بررسی شد .اندازهگیری کشش
س��طحی س��وپرناتانت کش��ت این ایزولهها نش��ان داد که ايزولههاي
 GMT-Bو  GMT-B-C1کشش س��طحی را تا  27mN/mو ايزولهي
 TPYG-D-C2کشش سطحی را تا  40mN/mکاهش میدهند؛ این در
حالي است كه فعالیت هموليتیک ايزولهي  TPYG-D-C2از دو مورد
ديگر بيشتر شده است .يوسف و همكاران در  2004فعاليت هموليتيك
 205ايزولهي باكتريايي را بههمراه بررسي فعاليت سطحي اين ايزولهها
با روشهاي فروپاشي قطره و پراكنده كردن نفت ،مطالعه كردند .آنها
نتاي��ج هر يك از اين روشها را با اندازهگيري مقدار كاهش كش��ش
سطحي س��ورفكتانت توليدي توس��ط هر يك از اين ايزولهها مقايسه
كرده و نش��ان دادند كه روشهاي فروپاش��ي قطره و پراكندگي نفت،
با توانايي ايزولهها براي كاهش دادن كش��ش سطحي ارتباط دارد .در
حالي كه رابطهي بين روش هموليز و كاهش كش��ش س��طحي توسط
ايزولهها همواره برقرار نيس��ت [ .]12بنابراي��ن در تحقيق حاضر ،براي
انتخاب ايزولههاي مولد بيوس��ورفكتانت ،از روش اندازهگيري كشش
سطحي كشت عاري از سلول هر يك از ايزولهها استفاده شد .با توجه
به اینکه بیش��ترین كاهش كشش سطحي سوپرناتانت حاصل از كشت
تمام ايزولهه��ا روي محيط مايع  ،Eبعد از دو روز گرمخانهگذاري در
دماي  42°Cبرابر  27mN/mو مربوط به ايزولههای  GMT-Bو GMT-
 B-C1ب��ود در نهايت این دو مورد بهعنوان باكتريهای منتخب نهايي
توليدكنندهي بيوس��ورفكتانت انتخاب ش��دند .ايزولهه��اي باكتريايي
توليدكنن��دهي بيوس��ورفكتانت ( GMT-Bو  )GMT-B-C1ك��ه در
مراحل قبل ،از لحاظ تحمل بيش��تر ش��وري و دم��ا و همچنين خواص
كشش س��طحي بهتر س��ورفكتانت توليدي آنها و نيز توانايي رشد در
ش��رايط بيهوازي ،از بين ايزولههاي ديگر غربالگري شده بودند قبل
از شناسايي ميكروبي دوباره با كشتهاي پيدرپي روي محيط كشت
آگار و بررسي شكل كلونيهاي آنها خالصسازي شده و در نهايت ن ُه
سويهي خالص با خواص هموليتيك حاصل شد (شكل.)2-
اين سويههای توليدكنندهي بيوسورفكتانت در سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران 1مركز كلكس��يون قارچها و باكتريهاي صنعتي
ايران به ثبت رس��يده كه مشخصات كشش سطحي و شمارهي PTCC
هر يك از آنها در مقالهي [ ]28ارائه ش��ده است .در جدول 6-توانایی

89

مقاالت علمي  -پژوهشی

نتيجهگيري

کاهش کشش سطحی بیوسورفکتانت تولیدی توسط باكتريهاي جدا
تحقي��ق حاضر نش��ان داد هرچن��د در عمدهي مخازن اي��ران بهعلت
ش��ده در کارهای محققان دیگر ذکر گرديده است .مقایسهي قابلیت
کاهش کش��ش سطحی توسط سویههای جدا شده در تحقیق حاضر با وجود شرايط افراطي ،امكان اس��تفاده از روشهاي ميكروبي نيست اما
مقادیر ذکر ش��ده در جدول 6-نش��ان میدهد بیوسورفکتانت تولیدی مخازني هم هس��تند كه ميتوانند كانديداي مناس��بي براي اين روشها
توس��ط س��ویههای باكتريایي جدا ش��ده در این تحقیق ،در مقايسه با باش��ند .آناليز سيال مخزن و جداس��ازي ميكروبي نشان داد كه چاههاي
باكتريه��اي توليدكنن��دهي بيوس��ورفكتانت گزارش ش��ده در متون نف��ت محلهاي مناس��بي ب��راي جداس��ازي باكتريه��اي مفيد جهت
ازدياد برداش��ت نفت هس��تند و باكتريهاي جدا ش��ده از اين نمونهها،
علمي ،فعاليتهاي سطحي كمنظيري دارند.
تحملكنندهي ش��رايط زيستمحيطي موجود در اين محلها ميباشند.
بعضي محققان از آزمايش هموليز بهعن��وان معياري اوليه براي انتخاب
 -3-3شناسايي باکتريهاي توليدکنندهي بيوسورفکتانت
ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچﻫ
ﻣﺮﻛﺰ
اﻳﺮان
ﺻﻨﻌﺘﻲ
و
ﻋﻠﻤﻲ
ﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي فيزيولوژيكي ،باكتريهاي توليدكنندهي بيوسورفكتانت استفاده كرده و نشان دادهاند
بر اس��اس مطالع��ات مورفولوژيكي ،بيوش��يميايي و
آنالی��ز اس��ید چ��رب دی��وارهي س��لولی و توال��ی نوکلئوتیدهای ژن كه فعاليت هموليتيك باكتريها روي محيط آگار-خون با قابليت توليد
نشان آﻧﻬﺎ د
حاضر از
ﻳﻚ
ﺷﻤﺎره
ﺳﻄﺤﻲ و
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺸﺶ
ﻫﺮتحقيق
PTCCدارد .اما
يكشت مايع رابطه
محيط
بيوسورفكتانت در
 16S rRNAک��ه توس��ط  DSMZآلم��ان انج��ام ش��د ،باکتریهای
تولیدکنندهي بیوس��ورفکتانت که از میدان مسجدس��لیمان جدا شدند داد ب��ا وجود اينكه فعاليت هموليز باكتريه��ا معياري براي غربالگري
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ
ﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول 7-ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ
متعلق به گروه باس��یلوس س��ابتیلوس هس��تند .مورفولوژی س��لولی و باكتريهاي توليدكنندهي بيوس��ورفكتانت اس��ت اما رابطهي مس��تقيم
ش��کل کلونی یکی از این سویهها در ش��کل 3-نشان داده شده است .مناس��بی با فعاليت بيوس��ورفكتانت تولي��دي ندارد و انتخ��اب باكتري
ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻮﺳﻂ
هﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ
مش��خصههای فيزيولوژيكي و بيوش��يميايي ،آنالیز اسید چرب دیواره كانديدا بايد بر اس��اس خاصيت كشش سطحي بيوسورفكتانت توليدي
س��لولی ،توالی نوکلئوتیدهای ژن  16S rRNAو هیبریداسیون  DNA-صورت گيرد .بيوسورفكتانت توليدي توسط باكتري انتخابي در تحقیق
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺪول 7-ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه در
حاضر ،توانايي كاهش كشش سطحي تا كمتر از  27mN/mرا دارد كه
 DNAاین سویه در مقاله ی [ ]33ارائه شده است.
نمودار دندروگرام این سویه که نشاندهندهي روابط تکامل ژنی این در مقايسه با بيوسورفكتانتهاي گزارش شده در كارهاي ديگر كمنظير
اﺳﻴﺪ ﭼد
ﺷﺪه
ﮔﺰارش
ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ
دادهي
ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي
در ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
مولدآﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ 3-ﻧﺸﺎن
ﺳﻮﻳﻪﻫﺎ در ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ
از
گونه با س��ویههای دیگر باسیلوس است نیز در مقاله ی [ ]33ارائه شده اس��ت .شناس��ايي اين باكتريها نيز نش��ان داد كه باكتري انتخابي
گروه باسيلوس
ش��باهتو زيادي به
بيوسورفكتانت،
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ژن
ﺗﻮاﻟﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻲ،
اين ﻣﺮﺟﻊ ][33
دارد .در
سابتيليس ﺳﻮﻳﻪ
 DNA-DNAاﻳﻦ
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن
16S rRNA
 16Sاین
rRNA
دارﻧﺪ.این نمودار ،توالی نوکلئوتیدهای ژن
است .با توجه به
ﺤﻲ ﻛﻢﻧﻈﻴﺮي
گونه  ،شبیه به گروه باس��یلوس سابتیلیس بوده و در این گروه بیشترین باكتريها در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،مركز كلكسيون
اﺳﺖ.
قارچها و باكتريهاي صنعتي ايران ،ثبت و نگهداري ميشوند.
شباهت را به  Bacillus mojavensisدارند.

)اﻟﻒ(

)ب(

ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن )اﻟﻒ( ﻣﻮ
ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖهيﺟﺪا ﺷﺪه از
ﺷﻜﻞ  -3رﺷﺪ ﺳﻮﻳﻪي ﻣﻨﺘﺨﺐ3ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻴﺪانشده از میدان
بيوسورفكتانت جدا
ييمنتخب توليدكنند
ﻛﻨﻨﺪه 
رشد سوي ه
مسجدس��ليمان (الف) مورفولوژی سلولی :میلهای ،دارای پهنا و طول

ﺳﻠﻮﻟﻲ :ﻣﻴﻠﻪاي ،داراي ﭘﻬﻨﺎ و ﻃﻮل بﺑﻪهﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪﺷ
0/7-0/8وو  ،2/5-3�mﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد،
0/7-0/8μm
ترتی��ب �m
 ،2/5-3س��لولهای منفرد ،انتهای

سلول بهش��کل گرد ،دارای اسپور بهشکل بیضوی و موقعیت اسپور
ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﻛﻤﻲ
ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻮي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﭙﻮر اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻠﻮل )ب( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻮﻧﻲ :ﮔﺮد ﺑﺎ
داراي اﺳﭙﻮر ﺑﻪ
 2فعاليت هموليتيك نُه سويهي مولد بیوسورفکتانت جدا شده از آب

نامنظم و
ﻣﻴﺪانبا حاشیهاي کمی
مش��خصات کلونی :گرد
انتهای س��لول (ب)
ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻣﺴﺠﺪ
آﺳﻤﺎري
ﻧُﻪ ﺳﻮﻳﻪي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﺳﺎزﻧﺪ
سازند آسماری میدان مسجدسليمان

پا نویس ها

ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي
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ﻛﻠﻮﻧﻲبرجسته
وسط کلونی
شوره
ﺳﻄﺢسطح
رﻧﮓ،مرنگ،
 ،2mmکر
ﻗﻄﺮ ﺣﺪودقطر
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اي،ای،وﺳﻂ
ﺷﻮره
حدود ﻛﺮم
،2mm
http://ptcc.irost.org

1.

اﺳﺖ
ﻫﺎيﺳﻮﻳﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻛﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ
درژﻧﻲ اﻳﻦ
ﺷﺪه ﺗﻜﺎﻣﻞ
دﻫﻨﺪهي رواﺑﻂ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﻳﻪ
ﻧﻤﻮدار دﻧﺪروﮔﺮام اﻳﻦ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮسدﻳﮕ
ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺟﺪا
ﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻂ

] [33اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ژن  16S rRNAاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮو

ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ  Bacillus mojavensisدارﻧﺪ.
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