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بررسي پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتي ایران 
)مطالعه ي موردی: میدان مسجدسلیمان(

حسین قجاوند*  معاونت پژوهش و فن آوري وزارت نفت

حدود هفتاد سال از ثبت اختراع زوبل راجع به پتانسیل استفاده از میکروارگانیسم ها در برداشت نفت از مخازن هیدروکربنی می گذرد 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 مقاله ي حاضر سعی شده ضمن توصیف فرآیندهای مختلف ازدیاد برداشت میکروبی نفت و متغیرهای غربال گری مخازن 
نفتي و همچنین معرفی چندین مخزن مناسب برای اجرای این فرآیندها، مطالعه ي موردی انجام شده در سال های اخیر روی یکی از میادین نفتي کشور بررسي 
شود. از آنجا که عمق، دما و شوري در اغلب مخازن نفتي ایران زیاد است، جهت استفاده از فرآیندهاي میکروبي با هدف بهبود تولید نفت، نیازمند استفاده 
از گونه هاي میکروبي بي هوازي یا بي هوازي اختیاري با تحمل ش��وري و دماي زیاد هس��تیم. این باکتري ها ممکن است بومي مخازن ایران یا انتخاب شده از 
اکوسیستم هاي دیگر باشند. متغیرهاي محیطي مخزن مانند دما، تراوایي سنگ و شوري معموالً کاربرد انواع میکروارگانیسم هایي که مي توانند براي فرآیندهاي 
میکروبي درجا به کار برده ش��وند را محدود مي کند. به همین دلیل جداس��ازي میکروبي و به کارگیري روش هاي غربال گري مناسب براي انتخاب باکتري از 
مراحل مهم در اجراي یک فن آوري موفق ازدیاد برداشت میکروبي نفت خواهد بود. بنابراین در تحقیق حاضر، یک برنامه ي جداسازي و غربال گري باکتري 
از نمونه ي  آب سازند مخزن آسماری میدان نفتي مسجدسلیمان طراحی شد و طی آن باکتري هاي بي هوازي اختیاري با تحمل شوري و دماي زیاد جدا شد. 
این باکتري ها بعضاً قادر به رشد تا دماهای بسیار زیاد و تحمل شوري تا غلظت 15w/v درصد بودند. بر اساس معیارهاي تحمل شوري و دما، فعالیت همولیز 
و کاهش کشش سطحي، در نهایت چند سویه ي باکتریایي مولد بیوسورفکتانت که سورفکتانت تولیدي آنها نسبت به دیگر سویه ها، قابلیت کاهش کشش 
سطحي زیادي داشت غربال گري شد. مطالعات مورفولوژیکي، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکي، آنالیز اسید چرب دیواره ي سلولي و شناسایي توالي نوکلئوتیدهاي 
ژن 16S rRNA این سویه ها نشان داد که آنها متعلق به یک گونه باسیلوس با شباهت نزدیکي به گروهBacillus subtilis  هستند. خاصیت فعال سطحِی کم نظیر 
سورفکتانت های تولیدی توسط باکتری های جدا شده در این تحقیق از میدان مسجدسلیمان، نشان دهنده ي پتانسیل استفاده از این باکتری ها یا سورفکتانت های 

تولیدی توسط آنها در مقوله ي ازدیاد برداشت میکروبی نفت است.
ازدیاد برداشت میکروبی نفت، مسجدسلیمان، بیوسورفکتانت، کشش سطحی

)h_ghojavand@aut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تولید طبیعي نفت بس��ته به فش��ار اولیه ي مخزن نفت��ي و عوامل دیگري 
مانند خواص سنگ مخزن، میزان تخلخل و همچنین خواص سیال مخزن، 
معموالً کمتر از 30 تا 50 درصد کل نفت درجای اولیه اس��ت. پس از این 
مرحله ي تولید نفت، از روش هاي س��یالب زني آب��ي و تزریق گاز جهت 
تأمی��ن نیروي محرک��ه ي الزم ب��راي به حرکت درآوردن نفت به س��مت 
چاه های تولید اس��تفاده می ش��ود. پس از تولید نف��ت به کمک روش هاي 
مرحله دوم، هنوز حدود 30 تا 50 درصد نفت درجا در مخزن وجود دارد 
ک��ه برای تولید آن از روش های حرارتی، ش��یمیایی، امتزاجی و میکروبی 
استفاده مي شود ]1[. هر یک از این روش ها به شکل های مختلف با افزایش 
 )Ed(یا افزایش بازده جابجایی میکروسکوپیک )Ep( بازده جاروب حجمی

و در نهایت منجر به افزایش بازده کلی برداشت نفت )Er( خواهند شد:
 Er = Ep × Ed                                                                                 )1(
از بین این روش ها، ازدیاد برداشت میکروبي نفت یکي از کم هزینه ترین 
روش هاست که در صورت فراهم بودن شرایط تزریق میکروارگانیسم ها 
یا محص��والت متابولیکي آنها ب��ه داخل مخزن نفت��ي می تواند به عنوان 
روش��ي مؤثر، از طری��ق مکانیزم های مختلف، ب��ازده جاروب حجمی و 

بازده جابجایی میکروسکوپیک نفت را افزایش  دهد ]2-5[.

1- انواع روش های ازدیاد برداشت میکروبی 
به طور کلي روش هاي ازدیاد برداشت میکروبي نفت را مي توان به دو 

دسته ي کلي روش هاي برون جا و درون جا تقسیم کرد:
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قبی��ل  از  متابولیک��ي  محص��والت  تولی��د  برون ج��ا:  روش  ال��ف( 
پلي ساکاریدها در بیرون از مخزن و سپس تزریق آن به مخزن

ب( روش درون جا: تحریک میکروارگانیس��م های بومي درون مخزن 
از طریق تزریق مواد مغذي مناسب یا تزریق میکروارگانیسم به همراه مواد 
مغ��ذي به درون مخزن با هدف تولید محصوالت متابولیکی مفید از قبیل 

بیوسورفکتانت ها
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 تولید این مواد در بیرون از 
مخزن در ش��رایط کنترل ش��ده و بهینه براي میکروارگانیسم وجود دارد. 
از آنج��ا ک��ه پایداري ای��ن محصوالت بیش��تر از میکروارگانیس��م هاي 
تولیدکننده ي آنهاس��ت در این حالت نس��بت به حالت تزریق باکتري به 
درون مخ��زن، محدودیت هاي کمتری وج��ود دارد. از جمله موادي که 
به ش��کل برون جا تولید ش��ده مي توان به صمغ زانتان که توس��ط باکتري 
زانتاموناس کامپتریس تولید مي ش��ود اش��اره کرد که از س��ال ها قبل در 
صنعت نفت مورد اس��تفاده بوده است. محدوده ي وسیعي از محصوالت 
میکروب��ي که می توانند Ep و Ed و در نتیجه بازده کلی برداش��ت نفت را 

افزایش دهند در جدول-1 ارائه شده اند ]4[.
از ای��ن محص��والت، بیوس��ورفکتانت ها )از طریق کاه��ش نیروهاي 
بین س��طحي بین آب/نفت و در نتیجه آزاد کردن نفت که به دلیل وجود 
نیروه��اي مویینگي در حفره های کوچک به تله افت��اده( و بیوپلیمرها )از 
طری��ق افزایش گرانروي آب و در نتیجه کاهش نس��بت تحرک پذیری(

مهم تری��ن محصوالت میکروبی هس��تند ک��ه به ترتیب ب��ازده جابجایی 
میکروس��کوپیک و ب��ازده ج��اروب حجمی نفت را افزای��ش می دهند. 
رش��د درجاي میکروارگانیسم ها نیز اختالف تراوایي را کاهش داده و با 
مس��دود کردن مسیرهای جریان آب س��بب کاهش تولید آب و افزایش 

بازده جاروب فرآیند تزریق آب مي گردد.
از مهم ترین مزیت هاي فرآیندهاي میکروبی نسبت به سایر فرآیندهاي 
ازدیاد برداشت نفت، استفاده از مواد مغذي مانند مالس ها و پروتئین هاي 

کم ارزش اس��ت ک��ه عموماً ارزان تر از س��ایر ترکیبات ش��یمیایي مورد 
اس��تفاده در ازدیاد برداشت نفت هستند]6[. روش های میکروبی با وجود 
تن��وع و مزیت های زیاد دارای محدودیت هایی نیز هس��تند که کاربردي 
ش��دن آنها را براي مخازن ای��ران با چالش مواجه کرده اس��ت. کاربرد 
این روش ها براي کنترل جریان س��یال تا حد زیادي به ش��رایط محیطي 
مخزن مانند PH، ش��وري، دما و تراوایي وابسته اند. نتیجه اي که مي توان 
از مقاالت و گزارش هاي علمي گرفت آن است که موفقیت یک فرآیند 
ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت به مواردی از قبیل انتخاب مناسب مخزن 
کاندیدا، انتخاب مناس��ب گونه هاي باکتریایي بالقوه، بقاء باکتري ها در 
ش��رایط مخزن، مقدار متابولیت هاي تولید شده و آثار آنها بر آزادسازي 

نفت باقیمانده بستگي دارد ]6[.
بنابراین مش��خصات مخزن مورد نظر در طراحي ی��ک فرآیند ازدیاد 
برداش��ت میکروبی نفت از اهمیت ویژه اي برخوردار است. برای اجرای 
فرآینده��ای میکروب��ي، یک مخزن نف��ت باید حداقل ش��رایطي که در 
جدول-2 ارائه ش��ده را داشته باش��د ]7و6[. مشخصات ذکر شده در این 
جدول براي اس��تفاده از فرآیندهاي میکروبی به صورت درون جاس��ت. 
براي اس��تفاده از فرآینده��اي میکروبي به ص��ورت برون جا محدوده ي 
این ش��رایط مي تواند وسیع تر باشد. در حالت نخست براي موفقیت یک 
فرآین��د میکروبي درون جا، تحمل باکتري ها به ش��رایط ش��وري،  دما و 
همچنین تزریق پذیري )داش��تن تراوایي مناسب( مخزن بستگي دارد. اما 
در حال��ت دوم پایداري محصول میکروبي در ش��رایط مخزن و خواص 
آن از اهمی��ت ویژه اي برخوردارند. محدوده ي مش��خصات مخازني که 
براي فرآیند تزریق محصوالت میکروبي مناس��ب هس��تند همان شرایط 

الزم برای تزریق مواد شیمیایی است ]8[.
از آنجا که هدف تحقیق حاضر بررس��ی پتانسیل روش های میکروبی 
ازدیاد برداش��ت از مخازن نفت کشور اس��ت، باید شرایط مخازن ایران 
از لحاظ متغیره��ای محدودکننده برای فرآیندهای میکروبی مدنظر قرار 
گیرد. همان طور که اش��اره ش��د یکی از مهم ترین متغیرهای یک مخزن 
نفتي که تا حد زیادی بر موفقیت فرآیند ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت 

متغیر محدوده ي پیشنهاديمتغیر

>15% كلرید سدیم، مي تواند كل جامدات حل شده بیشتر باشدشوري

>ppm 15-10 آرسنیک، جیوه، نیکل، سلنیوممینرال هاي جزئي

<oAPI 15، هنوز اطالعات كافي براي نفت هاي سنگین تر در نوع نفت خام
دسترس نیست

>oF 170دماي مخزن

>ft 8000عمق مخزن

<25% ممکن است استثنا هم وجود داشته باشددرجه ي اشباع نفت باقیمانده

<mD 50، به استثناي مخازن شدیدًا شکاف دارتراوایي سنگ مخزن

2  معیارهاي غربال گري مخازن براي فرآیندهاي ازدیاد برداشت 
میکروبی نفت ]7و6[

محصوالت
فرآیندهای میکروبیمیکروبی

كاهش كشش سطحي/بین سطحی، امولسیون سازيبیوسورفکتانت ها1

كنترل تحرک پذیري و اصالح پروفایل تزریق پذیريبیوپلیمرها2

انسداد انتخابي، تجزیه ي نفت و كاهش گرانروي، تغییر ترشوندگي سطوح بیومس3
و سولفورزدایي نفت خام

افزایش تخلخل و تراوایي سنگ مخزن و تولید دي اكسید كربن از طریق اسیدها4
واكنش با كربناته ها

تجدید فشار مخزن، تورم نفت، كاهش گرانروي، افزایش تراوایي با گازها5
حل كردن سنگ هاي كربناته

حل كردن نفت و كاهش گرانرويحالل ها6

1 محصــوالت میکروبــی و كاربردهای آنها در ازدیاد برداشــت 
میکروبي نفت
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مؤثر خواهد بود دمای مخزن است. رشد باکتري ها به توانایي آنزیم هاي 
باکتریای��ي براي کاتالیز فرآیندهاي متابولیک و در نتیجه به دما بس��تگي 
دارد. به ط��ور کلي آنزیم ها در دماهاي کم به علت انرژي س��ینتیک کم، 
فعالیت کمتري دارند و با افزایش دما فعال تر مي ش��وند. ولي به هر حال با 
افزایش زیاد دما، آنزیم ها ماهیت خود را از دس��ت داده و کارکرد آنها 
 80°C 5- تا°C متوقف مي ش��ود. باکتري ها در یک محدوده ي دمای��ي
قادر به رشد هس��تند. اما به هر حال هریک از گونه هاي باکتریایي خاص 
در محدوده ي دمایي معیني قابلیت رشد و فعالیت دارند. باکتري ها از نظر 

دماي رشد به چهار گروه تقسیم مي شوند:
الف( س��اکروفیل ها که قادر به رش��د در مح��دوده ي دمایي C°5- تا 

)10°C 20 هستند )دماي رشد بهینه: حدود°C

 45°C 20 تا°C ب( مزوفیل ها که قادر به رش��د در مح��دوده ي دمایي
)37°C هستند )دماي رشد بهینه: حدود

 80°C 35 تا°C ج( ترموفیل ه��ا که قادر به رش��د در محدوده ي دمایي
)55°C هستند )دماي رشد بهینه: حدود

د( هایپر ترموفیل ها که قادر به رش��د در دماهاي بیش از C°80 و  بعضاً 
تا C°105 هستند

بنابراین با توجه به مش��خصات مخازن نفتي ایران، کاربرد فرآیندهای 
میکروبی برای ازدیاد برداش��ت نفت منوط به وجود میکروارگانیسم های 
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 باکتری های ترموفیل قادر به فعالیت 
در آنها هس��تند و می توانند کاندیداهای مناس��بی ب��رای مطالعات ازدیاد 

برداشت میکروبی نفت باشند اشاره شده است.
طبق این جدول در بین میادین نفتي ایران، میدان مسجدسلیمان به علت 

عمق کم و نزدیکی به س��طح زمین، کمترین دما را داشته و در سال های 
اخیر مورد توجه بسیاري 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 قدیمی ترین 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، ذخیره ي 
کمی نیز در زبانه ي آهکی س��ازند ش��هبازان در سازند پابده دارد. میدان 
مسجدس��لیمان در طول عمر خود 1/4 میلیارد بش��که نف��ت تولید کرده 
اس��ت. نفت این میدان از نوع نفت های س��بک با API برابر 39 و مقدار 
گوگرد 0/88 درصد وزنی است. وسعت میدان 45mi2، ضخامت مخزن 
آس��ماری 1000ft، عمق س��ازند 3600ft-640 و سطح تماس آب/نفت 
2200ft.s.s اس��ت. متوس��ط تخلخل مخزن 11 درصد و ضریب حجمی 

اولیه ي سازند برابر 1/11 مي باشد ]9[ .میدان مسجدسلیمان به دلیل شرایط 
ذکر ش��ده کاندیدای مناس��بی برای اجرای فرآیندهای میکروبی ازدیاد 
برداش��ت نفت اس��ت. در مقاله ي حاضر به بخشی از یک مطالعه موردی 

که در سال  های اخیر روی این میدان انجام شده پرداخته خواهد شد.
همان طور که پیش تر اش��اره ش��د انتخاب مناسب گونه های باکتریایی 
بالقوه، از مهم ترین اصول موفقیت یک فرآیند ازدیاد برداشت در میدان 
نفتی است. این گونه های میکروبی را می توان از باکتری های موجود در 
نمونه های س��یاالت همان مخزِن کاندیدای اجرای فرآیندهای میکروبی 
جدا کرد. مخازن نفِت ح��اوي جمعیت هاي میکروبي، از نظر متابولیکي 
فع��ال و متنوع هس��تند. این میکروارگانیس��م ها حتي در مخ��ازن نفتي با 
ش��وري و دماي زیاد نیز دیده شده اند. این ارگانیسم ها در گردش کربن 
و س��ولفور در مخزن فعال بوده و پتانسیل استفاده از هیدروکربن به عنوان 
دهن��ده ي اصلي الکت��رون براي تنفس بي ه��وازي را دارن��د. باکتري ها 

دمای مخزن )C°(میدان نفت - سازند
39مسجدسلیمان - آسماری، پابده1
46هفتکل - آسماری2
49ویزنهار - ایالم3
54بوشگان - آسماری4
54كبود - آسماری5
56اللی - آسماری6
56سركان - بنگستان7
56ماله كوه - بنگستان8
62خویز9

63پر سیاه – آسماری10
66پارسي – آسماری11
61گچساران – آسماری12
61گچساران – بنگستان13
60گهربیشه – آسماری14

3  غربال گــری مخــازن نفــت ایران بــراي فرآیندهــاي ازدیاد 
برداشت میکروبی نفت از لحاظ دمای مخزن

1  )الف( دســتگاه چاه پیمایي MT )ب( ابزار نمونه گیري آب سازند كه 
توسط MT در اعماق مدنظر به درون چاه هدایت مي شود

نظر به درون عماق مددر ا MTتوسط  گيري آب سازند كهنمونه ابزارب) ( MTپيمايي الف) دستگاه چاه( -1شكل 
  شودچاه هدايت مي

  
هاي مولد بيوسورفكتانت و بررسي رشد آنها در دماها و گري باكتريجداسازي و غربال- 1-3

  هاي مختلفشوري
هاي غني شده روي محيط از نمونه ml5/0سازي آنها، شده و خالصهاي غنير جداسازي باكتري از نمونهمنظوبه

هاي رشديافته جهت . كلونيگذاري گرديدگرمخانه Co42كشت خطي داده شد و در دماي  ،PCAكشت 
هاي منفرد با اي داده شد تا در نهايت كلونيمرحلهكشت خطي چند ،PCAسازي چندين بار روي محيط خالص

و  شدپ نوري مالحظه وپي آنها نيز با استفاده از ميكروسكوشكل رشد ميكروسك .ددست آمههاي يكسان بمورفولوژي
هاي مولد منظور غربال باكتري. بهقرار گرفت Co4گري در يخچال در دماي غربال يسپس تا انجام مرحله

محيط بالد آگار و  gr/lit40خون دفيبرينه شده (-جامد آگار ها روي محيطهموليز باكتري آزمايشبيوسورفكتانت از 
سوپرناتانت حاصل از كشت كاهش كشش سطحي  آزمايش) و همچنين گوسفند يخون دفيبرينه درصد 5- 8

روشن اطراف  ايصورت ظهور هالهفعاليت هموليتيك بهاستفاده گرديد. ) 4-جدول( Eها روي محيط كشت باكتري
شوري و دما از طريق كشت روي  در مقابلهاي جدا شده . تحمل باكتري]12-19[د شويك كلوني مشخص مي

گذاري در دماهاي گرمخانهسپس و  w/v25%تا  w/v5%هاي با گامو با درصدهاي مختلف نمك  PCAمحيط 
در هاي مولد بيوسورفكتانت باكتريبررسي گرديد. بررسي توانايي رشد  Co5هايبا گام Co60تا  Co40مختلف از 
  ).2-شكل( هوازي صورت گرفتهوازي در داخل جار بيشرايط بي

  
  هاي انتخابيشناسايي باكتري- 1-4

(ب) (الف)
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مي توانند با س��رعت هاي محسوس در سنگ مخزن و حتي در سنگ هاي 
با تراوایي خیلي کم نفوذ کنند. بنابراین فعالیت هاي میکروبي در سرتاسر 
مخزن اتف��اق مي افتد. فعالیت ه��اي میکروارگانیس��م ها در مخازن نفتي 
متنوع بوده و شامل فعالیت هاي مضر باکتري هاي احیاءکننده ی سولفات 
و فعالیت هاي مفیدی در برداشت اقتصادي نفت هستند. بنابراین شناخت 
بیش��تر میکروارگانیس��م هاي مخزن و عوامل مؤثر بر رشد و فعالیت آنها 
کمک ش��ایاني در اس��تخراج بهتر منابع طبیعي موجود در مخزن خواهد 

بود ]10[.
مطالعه ي دقیق اکولوژی یک مخزن نفتي، نیازمند مغزه هایي است که 
به طور اس��پتیک در عملیات حفاري به دست آمده اند. اما به دلیل هزینه ي 
فراوان حف��اري، تهیه ي چنین مغزه هایي از مخ��ازن نفتي براي مطالعات 
میکروبي به ندرت امکان پذیر اس��ت. بنابراین نتیجه گیري درباره ي انواع 
میکروارگانیس��م هاي موجود و فعالیت هاي آنه��ا در مخزن نفت باید از 

آنالیز میکروبی سیاالت مخزن نفتي در دست مطالعه انجام گیرد.
روش ه��اي ش��مارش و جداس��ازي جمعیت هاي میکروبي س��یاالت 
مخ��ازن نفتي و توصی��ف تنوع میکروب��ي آنها مش��ابه روش هاي مورد 
استفاده براي س��ایر محیط هاست. محیط و ش��رایط کشت باید از طریق 
شبیه س��ازي محل بومي )اصلي(، تا حد امکان دقیق تنظیم ش��ود. از آنجا 
که اغلب مخازن نفتي، حاوي اکسیژن کم یا بدون اکسیژن هستند باید از 
محیط کشتي که به صورت بي هوازي تهیه شده استفاده کرد. از آنجا که 
بس��یاري از باکتری های بي هوازي  براي رش��د به دي اکسیدکربن احتیاج 
دارند می توان از یک سیس��تم بافر بي کربنات اس��تفاده نمود. برای تنظیم 
قدرت یوني محیط کش��ت می توان از آب سازند مخزن در دست مطالعه 
اس��تفاده کرد. ب��راي جداس��ازي و مطالعات ش��مارش میکروبي به طور 
معمول از فش��ار اتمسفریک نسبت به فشار واقعي مخزن استفاده مي شود. 
از آنجا که فشارهاي 20MPa-10 اثر سوئي بر متابولیسم باکتریایي ندارد 
فرض مي ش��ود که میکروارگانیسم هاي جدا ش��ده در فشار اتمسفریک 
مش��ابه آنهایي هستند که در صورت اس��تفاده از فشار واقعي مخزن جدا  
مي شدند. بنابراین نش��ان دادن اینکه ایزوله ها مي توانند در فشارهاي زیاد 

مخازن رشد کرده و متابولیز کنند اهمیت دارد ]10[.
شمارش و جداس��ازی میکروارگانیسم های تولیدکننده ي محصوالت 
مفی��د جهت ازدیاد برداش��ت نف��ت )ج��دول-1(، نیازمن��د محیط های 
کش��ت ب��ا ترکیب خاصی از مواد اس��ت. براي ش��مارش و جداس��ازي 
میکروارگانیس��م هاي تولیدکنن��ده ي اس��یدها، حالل ها ی��ا گاز به عنوان 
محصول نهایي، باید از محیط های کش��ت حاوی ی��ک منبع کربن آلی 
اس��تفاده  ش��ود. باکتري هاي مولد پلیم��ر با اس��تفاده از محیطي بر پایه ي 
کربوهیدرات با نس��بت کربن به نیتروژن زیاد، عموماً بر اس��اس نس��بت 
مول��ي بزرگتر از 5 به یک جدا مي ش��وند. باکتري هاي مولد پلیمر روي 

پلیت هاي آگار یا کش��ت هاي مایع ویسکوز، کلوني هاي لزج مانند تولید 
مي کنن��د. براي فرآیندهاي انس��داد انتخابي میکروبي ش��اید تولید یک 
پلیمر همراه با س��لول، نسبت به یک پلیمر رها شده مفید تر باشد؛ چراکه 
ی��ک پلیمر همراه با س��لول، کاهش تراوایي پایدارت��ري ایجاد مي کند. 
میکروارگانیسم هایي که تولیدکننده ي امولسیفایرها یا بیوسورفکتانت ها 
هس��تند ابتدا با امولسیون س��ازي یک الیه ي نفت��ي در محیط مایع نمایان 
می ش��وند. ایزوله هاي حاصل از این غني سازي ها را می  توان براي فعالیت 
امولس��یون کنندگي یا کاهش کش��ش س��طحي آب )که نشان دهنده ي 
تولید یک بیوس��ورفکتانت اس��ت(، غربال گری نمود. برای غربال گري 
باکتری ه��ای تولیدکنن��ده ي بیوس��ورفکتانت می توان فعالی��ت همولیز 
اطراف کلوني هاي رش��د یافت��ه روي پلیت هاي آگار-خون یا تش��کیل 
هال��ه روي پلیت هاي آگار - نفت یا تري بوتیلی��ن را نیز مدنظر قرار داد. 
براي اینک��ه نفت هایی که در حفره های ریز به تله افتاده اند آزاد ش��ده و 
به جریان درآیند الزم اس��ت فش��ار مویینگي تا حد زیادي کاهش یابد. 
بنابراین میکروارگانیسم هایی مناس��ب این کار هستند که بتوانند با تولید 
بیوس��ورفکتانت، کشش بین س��طحي نفت و آب شور را تا 1000 برابر یا 
بیش��تر کاهش دهند. بنابراین اندازه گیری کش��ش بین سطحي بین دو فاز 

آبي و آلي نیز در غربال گری این باکتری ها ضروری است ]10[.
در مقاله ي حاضر موارد باال طي جداس��ازی باکتری های تولیدکننده ي 
بیوسورفکتانت در یک مطالعه موردی روی میدان مسجدسلیمان استفاده و 
نتایج ارزشمندی از آن حاصل شد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

2- مواد و روش ها
2-1- نمونه گیري آب سازند آسماري میدان مسجدسلیمان و آنالیز آن

براي جداس��ازي باکتري هاي مفید جهت اس��تفاده در عملیات ازدیاد 
برداشت میکروبي نفت، نمونه  گیري آب سازند به صورت ته چاهي توسط 
دستگاه چاه پیمایي MT )شکل-1-الف( و با استفاده از ابزار نمونه گیري 
مخصوص )ش��کل-1-ب( در اعماق مختل��ف )ft.s.s 1700-1400( از 
چاه هاي مختلف میدان مسجدسلیمان )چاه MS-166 در منطقه ي چوب 
س��رخ و چاه های MS-171 ، MS-179 و MS-266 در منطقه ي تل بزان( 
که به دلیل تولید آب زیاد بس��ته شده بودند انجام گردید. نمونه ها جهت 
جداس��ازي میکروبی در شرایط اس��تریل در داخل ظروف استریل شده 
ریخته و به آزمایش��گاه منتقل ش��د. به منظور امکان س��نجي اس��تفاده از 
روش هاي میکروبي در مخزن مورد مطالعه، توس��عه ي محیط هاي کشت 
غني سازي و جداس��ازي باکتري از نمونه هاي آب مخزن، محیط کشت 
 Cu, Fe, NO3, SO4 CO3, ب��راي تولی��د متابولیت مدنظ��ر، یون ه��اي
HCO3, Ca, Mg, Cl, کل جامدات حل ش��ده، کل نیتروژن، Na و K و 

درصد شوري به دقت آنالیز شد.
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2-2- محیط های کشت
در این مطالعه به منظور غني سازي نمونه هاي مورد مطالعه و جداسازي 
باکتري از آن، غربال گري باکتري ها و تولید متابولیت مدنظر و همچنین 
نگهداري س��ویه ها، از محیط هاي کشت ذکر شده در جدول-4 استفاده 

شد.
ب��راي تهیه ي این محیط ه��ا به صورت بي ه��وازيw/v 0/05% از یک 
 cycteine hydrochloride %2/5 w/v و Na2S %2/5 w/vمحلول ح��اوي
به محیط کش��ت اضافه گردید ]11و10[. برای جداس��ازي باکتري ها از 
نمونه ه��اي غني ش��ده و خالص س��ازي آنه��ا، از محیط کش��ت PCA و 

PCA+5% NaCl استفاده شد.

2-3- جداسازی و غربال گری باکتري هاي مولد بیوسورفکتانت و بررسی 
رشد آنها در دماها و شوری های مختلف

به منظور جداسازي باکتري از نمونه هاي غني شده و خالص سازي آنها، 
ml 0/5 از نمونه های غنی ش��ده روی محیط کشت PCA، کشت خطی 

داده شد و در دمای C°42 گرمخانه گذاری گردید. کلوني هاي رشدیافته 
جه��ت خالص س��ازي، چندی��ن ب��ار روي محیط PCA، کش��ت خطي 
چندمرحله اي داده شد تا در نهایت کلونی های منفرد با مورفولوژی های 
یکس��ان به دست آمد. شکل رش��د میکروس��کوپی آنها نیز با استفاده از 
میکروسکوپ نوری مالحظه ش��د و سپس تا انجام مرحله ي غربال گري 
در یخچ��ال در دم��اي C°4 قرار گرف��ت. به منظور غرب��ال باکتري هاي 
مولد بیوس��ورفکتانت از آزمایش همولیز باکتري ه��ا روي محیط جامد 
آگار-خ��ون دفیبرینه ش��ده )40gr/lit محیط ب��الد آگار و 8-5 درصد 
خون دفیبرینه ي گوس��فند( و همچنین آزمایش کاهش کش��ش سطحي 
سوپرناتانت حاصل از کشت باکتری ها روی محیط کشت E )جدول- 4( 
اس��تفاده گردید. فعالی��ت همولیتی��ک به صورت ظهور هاله اي روش��ن 
اط��راف یک کلوني مش��خص مي ش��ود ]19-12[. تحم��ل باکتري هاي 
جدا ش��ده در مقابل ش��وري و دما از طریق کش��ت روی محیط PCA با 
درصده��اي مختلف نمک و ب��ا گام هاي 5w/v% تا 25w/v% و س��پس 
 5°C60 با گام هاي°C 40 تا°C گرمخانه گذاري در دماهاي مختل��ف از
بررسی گردید. بررسی توانایی رشد باکتري هاي مولد بیوسورفکتانت در 

شرایط بي هوازي در داخل جار بي هوازي صورت گرفت )شکل-2(.

2-4- شناسایي باکتري هاي انتخابي
شناس��ایي اولیه باکتري ه��اي تولیدکننده ي س��ورفکتانت بر اس��اس 
آزمایش ه��ا و روش ه��ای اس��تاندارد مورفولوژیک��ي، بیوش��یمیایي و 
فیزیولوژیک��ي ذک��ر ش��ده در مراج��ع ]21و20[ انجام ش��د. شناس��ایي 
کامل س��ویه هاي انتخابي توس��ط DSMZ آلمان بر اس��اس آنالیز اسید 
چرب س��لولي، تعیین توالي نوکلئوتیده��اي ژن 16S rRNA و همچنین 

هیبریداسیون DNA-DNA انجام گردید.

2-5- اندازه گیری کشش سطحی
مای��ع رویی حاصل از کش��ت ه��ر ی��ک از باکتری ه��ا روی محیط 
کش��ت E )گرمخانه گ��ذاری در دمای C°40 و دور 250rpm( توس��ط 
س��انتریفیوژ )در دم��ای C°4 و دور 10000xg( از بیوم��س ج��دا ش��ده 
 و س��پس کشش س��طحی آن با اس��تفاده از دستگاه تنس��یومتر دیجیتالی 
 De Nouy ring detachment ب��ا روش )K10ST, Kruss, Germany(

method در دم��ای C°25 و به صورت س��ه ب��ار تکرار ب��رای هر نمونه 

اندازه گیری و میانگین آن به عنوان کشش سطحی هر نمونه ثبت گردید.

ReferenceConcentration (gl-1(ComponentCulture medium

[22]

254.2NaCl

 Modified PTYG
agar medium

26.48MgSO4.7H2O

18.22CaCl2.2H2O

10glucose

10yeast extract

5peptone

5trypticase

15agar

[11]

10glucose

Medium E

50NaCl

1)NH4(2SO4

0.25MgSO4

ml 10trace salt solution*

13.9K2HPO4

2.7KH2PO4

1NaNO3

0.5yeast extract

[23]

10glucose

GMT medium

30NaCl

2.5tryptone

0.1KCl

3MgCl2

0.2MgSO4

0.2CaCl2.2H2O

2meat extract

1mltrace salt solution

  4   تركیب درصد محیط هاي كشت مورد استفاده براي غني سازي 
نمونه هاي آب مخزن

 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
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2- نتایج و بحث
3-1- جداسازي باکتري هاِی با تحمل شوری و دمای زیاد

به علت تنوع وس��یع باکتري ها )از نظر دمایي ش��امل ساکروفیل،  مزوفیل و 
ترموفیل،  از نظر نیاز به اکسیژن شامل بي هوازي، هوازي و بي هوازي اختیاري،  
از نظر تحمل ش��وري شامل باکتري هایي که نمي توانند شوري زیادي تحمل 
کنند و هالوفیل ها که مي توانند در محدوده ي وس��یعي از غلظت نمک رش��د 
کنند، از نظر PH ش��امل اس��یدوفیل ها، آلکالوفیل ها و ...(، ش��رایط عملیاتي 
درنظر گرفته ش��ده براي جداس��ازي باکتریایي از اهمیت ویژه اي برخوردار 
بوده و بر اس��اس این شرایط مي توان به باکتري مطلوب رسید. هر یک از این 
ش��رایط به نوعي به غربالگري نیز کمک خواهند کرد؛ به عبارتي در مرحله ي 
جداسازي با درنظر گرفتن شرایط عملیاتي مناسب،  یک مرحله غربال گري نیز 
انجام مي ش��ود. از آنجا که هدف از این کار، جداسازي باکتري براي استفاده 
در فرآیندهاي ازدیاد برداش��ت میکروبي نفت اس��ت، باکتري هایي مطلوب 

هس��تند که از نظر نیاز به اکس��یژن، بي هوازي یا بي هوازي اختیاري باشند،  از 
نظر تحمل شوري )به ویژه ش��وري زیاد مخزن مسجدسلیمان(،  تحمل زیادي 
 42°C داشته باشند و از نظر دما به علت اینکه دماي مخزن مسجدسلیمان حدود
اس��ت جزء دسته ي ترموفیل ها باشند. با توجه به موارد باال و روش جداسازي 
ذکر ش��ده در بخش مواد و روش ها، تعدادی ایزوله ي باکتریایي به دست آمد 
ک��ه براي هر یک از آنها ت��ا مرحله ي انتخاب باکتري ه��اي منتخب نهایي و 
شناسایي آنها، کد درنظر گرفته شد. نتایج جداسازي باکتریایی و مشخصات 

مورفولوژیکي کلوني هاي آنها در جدول-4 ارائه شده است.
آب س��ازند آس��ماري میدان ک��ه از چاه ه��اي مختلف گرفته ش��ده بود 
به دق��ت آنالیز ش��د. میانگین ترکیب یون��ي نمونه هاي مختل��ف عبارت بود 
 ،7×10  -4 Fe+2  ،2/6 Mg+2  ،6/6Ca+2  ،0/75 K+  ،101/6 Na+ gr/litاز
 ، 18 SO4

- 2  ،  ،6×10-4 Cu+2  ،95×10-4 Mn+2  ،5×10-5 NH4
+

 ،-4 total   ،   ، total nitrogen،  ،  0/0008 CO3
-

Cu3 4-10×90. شبیه س��ازي آب س��ازند ب��ر اس��اس آنالی��ز یون��ي 
-،3/7×10

 22Ca. ,26/48  ,7H2O ،254/2  :)gr/lit( عبارت ب��ود از
Cl22H2O/18. همان طور که اشاره شد شوري و دما از مشخصات مهم مخازن 

نفتي است که بر رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها تأثیر زیادي دارد. از لحاظ 
شوري، بیش��تر آبهاي سازندهای میادین نفتي، حاوي کلرید کلسیم یا کلرید 
سدیم به عنوان اجزاء اصلي هستند. بعضي اوقات منیزیم، بي کربنات و سولفات 
نیز زیاد اس��ت و سایر یون هاي موجود در این آبها معموالً مقادیر کمي دارند 

]25و24[.
از آنجا که بیش از 90 درصد کل جامدات محلول دیده ش��ده در مخازن 
نفت را کلرید س��دیم تش��کیل مي دهد، تحمل میکروارگانیس��م ها در مقابل 
کلرید سدیم یکي از مهم ترین مشخصات مورد نیاز براي میکروارگانیسم هاي 
مورد استفاده در فرآیندهاي ازدیاد برداشت میکروبي نفت است ]25[. از آنجا 
که یکي از مراحل غربال گري باکتري هاي جدا ش��ده از میدان مسجدسلیمان 
تحمل شوری و دمای زیاد درنظر گرفته شده بود بررسي اثر شوري روي رشد 
باکتري ها در محیط کشت جامد PCA )بر اساس غلظت هاي مختلف کلرید 
سدیم( و بررس��ي اثر دما روي رشد باکتري هاي باال به صورت همزمان انجام 
 ED TPYG-D-C1, TPYG-D-C2, PB1, شد. بررسی ها نشان داد سویه هاي
PB2, و GMT-B رش��د خوب��ي در دماهای ت��ا C°60 و غلظت هاي مختلف 

نمک تا 15w/v% داش��ته اند. از این میان تحمل س��ویه ي ED در مقابل دما و 
نمک از سایر سویه ها بیشتر بوده است.

3-2- غربال گری و انتخاب باکتري های مولد س�ورفکتانت براي استفاده 
در ازدیاد برداشت نفت

از میان سویه های جدا شده از آب سازند آسماری میدان مسجدسلیمان، 
سویه های مولد بیوس��ورفکتانت ابتدا بر اساس فعالیت همولیز و سپس بر 

محیط نام چاه
غنی سازی

مشخصات مورفولوژیکيسویهایزوله

M
S-

 1
66

 محیط
E كشت

EB-C1 EB-C1
mm 2-1، قوام كره اي، گرد و محدب با حاشیه اي منظم و 

سفیدرنگ

EB-C2
1

كمتر از 1mm، كرم رنگ با قوام كره اي، گرد با 
حاشیه اي منظم و سطح براق

2
2mm، كرم رنگ با قوام كره اي، گرد با حاشیه اي منظم 

و سطح براق

 محیط كشت
GMTGMT-B

1
mm 3-2، كرم رنگ، كاماًل گرد نیست، كشیدگي بیضي 

شکل دارد، حاشیه اي تقریبًا منظم
4mm، سطح كدر با قوام كره اي، كشیدگي بیضي شکل2

3
mm 3-2، سطح كدر و حالت شوره اي، كلوني تقریبًا گرد 

با حاشیه اي كمي منظم

4A
mm 4-3، سطح كدر و حالت شوره اي، تقریبًا گرد با 

حاشیه اي كمي نامنظم

4B
mm 4-3، سطح كدر و حالت شوره اي، تقریبًا گرد با 

حاشیه اي كمي نامنظم

 محیط كشت
GMT

GMT-

B-C1

4mm، سطح كدر با قوام كره اي، گرد با حاشیه اي منظم1

2
2mm، كدر با سطح شوره اي، گرد با حاشیه اي كمي 

نامنظم

3
3mm، فرم گنبدي شکل و براق با قوام كره اي، گرد با 

حاشیه اي منظم

 محیط كشت
PCA

PB1

PB2

PB1
mm 4-3، كرم رنگ با قوام كره اي، قسمت مركزي 

برجسته با حاشیه اي گرد و منظم

PB2
mm 4-3، كرم رنگ با قوام كره اي، قسمت مركزي 

برجسته با حاشیه اي گرد و منظم

 محیط كشت
PTYG 

اصالح شده
TPYGB

1
mm 4-3، كلوني كاماًل گرد گرد با حاشیه اي منظم، فرم 

گنبدي شکل و براق با سطح لزج

2
1mm، تقریبًا گرد با حاشیه اي منظم، سطح براق با قوام 

كره اي
4mm، تقریبًا گرد، سطح كدر با قوام كره اي3

mm 5-4، سطح براق و كاماًل لزج4

 محیط كشت
PTYG 

اصالح شده

TPYGD
C1-

mm 2-1، فرم گل شبدر زردرنگ، قوام كره اي1

1mm، گرد با سطح چین خورده، سطح كدر با قوام كره اي2

TPYGD
C2-

1mm، گرد با سطح چین خورده، سطح كدر با قوام كره اي1

1mm، گرد با سطح براق، كمي مایل به زرد2
 محیط

EEDED كشت
mm 5-4، قوام كره اي، مركز محدب و برجسته با 

حاشیه اي منظم و كامل و رنگ سفید خاكستري

  5  كلوني هاي جدا شــده از نمونه هاي آب ســازند آســماری 
میدان مسجدسلیمان و مشخصات مورفولوژیکي آنها
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اس��اس اندازه گیری کش��ش سطحی س��وپرناتانت حاصل از کشت مایع 
س��ویه ها در محیط کشت E، غربالگری شد. آزمایش همولیز انجام شده 
نش��ان داد که هرچند تمام ایزوله ها در روز نخس��ت روي محیط آگار-

 TPYG-D-C1 TPYG-D-C2, خون رش��د کردن��د ول��ي ایزوله ه��اي
GMT-B, GMT-B-C1, PB1, PB2, و ED به عن��وان باکتري ه��اِي ب��ا 

فعالیت همولیتیک غربال شدند.
آزمای��ش همولیز ب��راي غربال گ��ري باکتري ه��اي تولیدکننده ي 
بیوسورفکتانت توسط محققان دیگر نیز استفاده شده است ]27و26و15[. 
کاریلو و همکاران در 1996 اش��اره کردند که بین فعالیت همولیتیک 
و تولید بیوس��ورفکتانت رابط��ه اي وجود دارد و اس��تفاده از آزمایش 
همولی��ز گلبول هاي قرمز خون روي محی��ط آگار را براي غربال گري 
فعالیت بیوس��ورفکتانت به عنوان یک روش اولیه پیشنهاد کردند ]15[. 

به هر حال تش��کیل هاله ممکن اس��ت تنها به علت تولید س��ورفکتانت 
نباش��د؛ بلکه امکان دارد دلی��ل آن محصوالت میکروب��ي دیگري از 
جمل��ه واکنش آنزیمي نیز باش��د. یا ممکن اس��ت س��ورفکتانت ها در 
محیط کش��ت جامد آگار-خون نفوذ ضعیفي داش��ته باشند ]12[. در 
TPYG- تحقیق حاضر این مسأله با مقایسه ي فعالیت همولیز ایزوله هاي

D-C2 GMT-B, و GMT-B-C1 و کاهش کش��ش س��طحي به وسیله 

بیوس��ورفکتانت تولیدشده توسط آنها بررسی شد. اندازه گیری کشش 
س��طحی س��وپرناتانت کش��ت این ایزوله ها نش��ان داد که ایزوله هاي 
GMT-B و GMT-B-C1 کشش س��طحی را تا 27mN/m و ایزوله ي 

TPYG-D-C2 کشش سطحی را تا 40mN/m کاهش می دهند؛ این در 

حالي است که فعالیت همولیتیک ایزوله ي TPYG-D-C2 از دو مورد 
دیگر بیشتر شده است. یوسف و همکاران در 2004 فعالیت همولیتیک 
205 ایزوله ي باکتریایي را به همراه بررسي فعالیت سطحي این ایزوله ها 
با روش هاي فروپاشي قطره و پراکنده کردن نفت، مطالعه کردند. آنها 
نتای��ج هر یک از این روش ها را با اندازه گیري مقدار کاهش کش��ش 
سطحي س��ورفکتانت تولیدي توس��ط هر یک از این ایزوله ها مقایسه 
کرده و نش��ان دادند که روش هاي فروپاش��ي قطره و پراکندگي نفت، 
با توانایي ایزوله ها براي کاهش دادن کش��ش سطحي ارتباط دارد. در 
حالي که رابطه ي بین روش همولیز و کاهش کش��ش س��طحي توسط 
ایزوله ها همواره برقرار نیس��ت ]12[. بنابرای��ن در تحقیق حاضر، براي 
انتخاب ایزوله هاي مولد بیوس��ورفکتانت، از روش اندازه گیري کشش 
سطحي کشت عاري از سلول هر یک از ایزوله ها استفاده شد. با توجه 
به اینکه بیش��ترین کاهش کشش سطحي سوپرناتانت حاصل از کشت 
تمام ایزوله ه��ا روي محیط مایع E، بعد از دو روز گرمخانه گذاري در 
GMT- و GMT-B 27 و مربوط به ایزوله هایmN/m 42 برابر°C دماي

B-C1 ب��ود در نهایت این دو مورد به عنوان باکتري های منتخب نهایي 

تولیدکننده ي بیوس��ورفکتانت انتخاب ش��دند. ایزوله ه��اي باکتریایي 
تولیدکنن��ده ي بیوس��ورفکتانت )GMT-B و GMT-B-C1( ک��ه در 
مراحل قبل، از لحاظ تحمل بیش��تر ش��وري و دم��ا و همچنین خواص 
کشش س��طحي بهتر س��ورفکتانت تولیدي آنها و نیز توانایي رشد در 
ش��رایط بي هوازي، از بین ایزوله هاي دیگر غربالگري شده بودند قبل 
از شناسایي میکروبي دوباره با کشت هاي پي در پي روي محیط کشت 
آگار و بررسي شکل کلوني هاي آنها خالص سازي شده و در نهایت نُه 

سویه ي خالص با خواص همولیتیک حاصل شد )شکل-2(.
این سویه های تولیدکننده ي بیوسورفکتانت در سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ایران1 مرکز کلکس��یون قارچ ها و باکتري هاي صنعتي 
 PTCC ایران به ثبت رس��یده که مشخصات کشش سطحي و شماره ي
هر یک از آنها در مقاله ي ]28[ ارائه ش��ده است. در جدول-6 توانایی 

Surface 
tension 
)mN/m(

MicroorganismsSurfactant type

26Rhodococcus aurantiacusGlycolipids

Glycolipids

29Rhodococcus rubber IEGM 231Glycolipids

36Streptococcus thermophilus AGlycolipids

30Torulopsis apicolaGlycolipids

26Nocardia corynebacteroidesPentasaccharide lipid

29Pseudomonas aeroginosaRhamnolipid

30Pseudomonas DSM 2874Rhamnolipid

26.9Pseudomonas aeroginosa LBIRhamnolipid

36-34Nine pseudomonas strainsRhamnolipid

25.5-25.8Serratia rubidaeaRubiwettins

33Torulopsis bombicolaSophorolipids

36-32
Nocardia corynebacteroidesTrehalose-mono,

Dicorynomycolates Rhodococcus erythropolis

27Bacillus licheniformis JF-2Lipopeptides

 Lipopeptides/

Aminolipids

27Bacillus licheniformis 86Lipopeptides

28Bacillus licheniformis BAS50lipopeptide

27Bacillus licheniformislipopeptide

26.5Pseudomonas fluorescensViscosin

28.8-33.9Serratia marcescensSerrawettin

32-27Bacillus subtilisSurfactin

30 <Corynebacterium lepusFatty Acids
 Fatty Acids/ Neutral

Lipids 32Nocardia erythropolisFatty acid + neutral lipids

27Pseudomonas fluorescens 378 Protein-Carbohydrate
ComplexOthers

30Rhodococcus erythropolisPhosphatidy
lethanolamines

تولیــدی  بیوســورفکتانت  ســطحی  كشــش  مقایســه ي     6   
 توســط باكتري هــاي جــدا شــده در كار های محققــان دیگر

]32-29و26[
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کاهش کشش سطحی بیوسورفکتانت تولیدی توسط باکتري هاي جدا 
ش��ده در کارهای محققان دیگر ذکر گردیده است. مقایسه ي قابلیت 
کاهش کش��ش سطحی توسط سویه های جدا شده در تحقیق حاضر با 
مقادیر ذکر ش��ده در جدول-6 نش��ان می دهد بیوسورفکتانت تولیدی 
توس��ط س��ویه های باکتریایي جدا ش��ده در این تحقیق، در مقایسه با 
باکتري ه��اي تولیدکنن��ده ي بیوس��ورفکتانت گزارش ش��ده در متون 

علمي، فعالیت هاي سطحي کم نظیري دارند.

3-3- شناسایي باکتري هاي تولیدکننده ي بیوسورفکتانت
بر اس��اس مطالع��ات مورفولوژیکي، بیوش��یمیایي و فیزیولوژیکي، 
 آنالی��ز اس��ید چ��رب دی��واره ي س��لولی و توال��ی نوکلئوتیدهای ژن

16S rRNA ک��ه توس��ط DSMZ آلم��ان انج��ام ش��د، باکتری های 

تولیدکننده ي بیوس��ورفکتانت که از میدان مسجدس��لیمان جدا شدند 
متعلق به گروه باس��یلوس س��ابتیلوس هس��تند. مورفولوژی س��لولی و 
ش��کل کلونی یکی از این سویه ها در ش��کل-3 نشان داده شده است. 
مش��خصه های فیزیولوژیکي و بیوش��یمیایي، آنالیز اسید چرب دیواره 
DNA- 16 و هیبریداسیونS rRNA س��لولی، توالی نوکلئوتیدهای ژن

DNA این سویه در مقاله ی ]33[ ارائه شده است.

نمودار دندروگرام این سویه  که نشان دهنده ي روابط تکامل ژنی این 
گونه با س��ویه های دیگر باسیلوس است نیز در مقاله ی ]33[ ارائه شده 
است. با توجه به این نمودار، توالی نوکلئوتیدهای ژن 16S rRNA این 
گونه،  شبیه به گروه باس��یلوس سابتیلیس بوده و در این گروه بیشترین 

شباهت را به Bacillus mojavensis دارند.

نتیجه گیري
تحقی��ق حاضر نش��ان داد هرچن��د در عمده ي مخازن ای��ران به علت 
وجود شرایط افراطي، امکان اس��تفاده از روش هاي میکروبي نیست اما 
مخازني هم هس��تند که مي توانند کاندیداي مناس��بي براي این روش ها 
باش��ند. آنالیز سیال مخزن و جداس��ازي میکروبي نشان داد که چاه هاي 
نف��ت محل هاي مناس��بي ب��راي جداس��ازي باکتري ه��اي مفید جهت 
ازدیاد برداش��ت نفت هس��تند و باکتري هاي جدا ش��ده از این نمونه ها، 
تحمل کننده ي ش��رایط زیست محیطي موجود در این محل ها مي باشند. 
بعضي محققان از آزمایش همولیز به عن��وان معیاري اولیه براي انتخاب 
باکتري هاي تولیدکننده ي بیوسورفکتانت استفاده کرده و نشان داده اند 
که فعالیت همولیتیک باکتري ها روي محیط آگار-خون با قابلیت تولید 
بیوسورفکتانت در محیط کشت مایع رابطه دارد. اما تحقیق حاضر نشان 
داد ب��ا وجود اینکه فعالیت همولیز باکتري ه��ا معیاري براي غربال گري 
باکتري هاي تولیدکننده ي بیوس��ورفکتانت اس��ت اما رابطه ي مس��تقیم 
مناس��بی با فعالیت بیوس��ورفکتانت تولی��دي ندارد و انتخ��اب باکتري 
کاندیدا باید بر اس��اس خاصیت کشش سطحي بیوسورفکتانت تولیدي 
صورت گیرد. بیوسورفکتانت تولیدي توسط باکتري انتخابي در تحقیق 
حاضر، توانایي کاهش کشش سطحي تا کمتر از 27mN/m را دارد که 
در مقایسه با بیوسورفکتانت هاي گزارش شده در کارهاي دیگر کم نظیر 
اس��ت. شناس��ایي این باکتري ها نیز نش��ان داد که باکتري انتخابي مولد 
بیوسورفکتانت، ش��باهت زیادي به گروه باسیلوس سابتیلیس دارد. این 
باکتري ها در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران، مرکز کلکسیون 

قارچ ها و باکتري هاي صنعتي ایران، ثبت و نگهداري مي شوند.

http://ptcc.irost.org.1       پا نویس ها

3   رشد سویه ي  منتخب تولیدكننده ي بیوسورفکتانت جدا شده از میدان 
مسجدســلیمان )الف( مورفولوژی سلولی: میله ای، دارای پهنا و طول 
به ترتیــب μm 0/8-0/7 و   3-2/5، ســلول های منفرد، انتهای 
سلول به شــکل گرد، دارای اسپور به شکل بیضوی و موقعیت اسپور 
انتهای ســلول )ب( مشــخصات كلونی: گرد با حاشیه اي كمی نامنظم و 

قطر حدود 2mm، كرم رنگ، سطح شوره ای، وسط كلونی برجسته

هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي، آناليز اسيد چرب ديواره مشخصه نشان داده شده است. 3-شكلها در از اين سويه
شده  ارائه ]33[ اين سويه در مرجع DNA-DNAهيبريداسيون  و 16S rRNAسلولي، توالي نوكلئوتيدهاي ژن 

  .است

  
بيوسورفكتانت جدا شده از ميدان مسجدسليمان (الف) مورفولوژي  يكنندهمنتخب توليد يسويه رشد -3شكل 

شكل گرد، هاي منفرد، انتهاي سلول به، سلولm�3-5/2و  m�8/0 -7/0ترتيب اي، داراي پهنا و طول بهسلولي: ميله
 وكمي نامنظم  ايشكل بيضوي و موقعيت اسپور انتهاي سلول (ب) مشخصات كلوني: گرد با حاشيههپور بداراي اس

  اي، وسط كلوني برجستهرنگ، سطح شوره، كرمmm2قطر حدود 
  

 مرجعهاي ديگر باسيلوس است در روابط تكامل ژني اين گونه با سويه يدهندهكه نشان نمودار دندروگرام اين سويه
16Sتوالي نوكلئوتيدهاي ژن  ،اين نموداربا توجه به شده است.  رائها ]33[ rRNA شبيه به گروه باسيلوس  ،اين گونه

Bacillusبيشترين شباهت را به در اين گروه سابتيليس بوده و  mojavensis .دارند  
  
  يريگجهينت

هاي امكان استفاده از روش ،اطيعلت وجود شرايط افرمخازن ايران به يدر عمدهنشان داد هرچند تحقيق حاضر 
و  مخزنسيال  آناليزي مناسبي براي اين كار باشند. توانند كانديداهم هستند كه ميمخازني نيست اما ميكروبي 

ازدياد  جهتهاي مفيد ي باكتريزبراي جداساهاي مناسبي هاي نفت محلجداسازي ميكروبي نشان داد كه چاه
محيطي موجود در اين شرايط زيست يكنندهتحمل ،هانمونهاين جدا شده از هاي و باكتري هستندبرداشت نفت 

ي هاي توليدكنندهاوليه براي انتخاب باكتري يعنوان معيارهموليز به آزمايشبعضي محققان از  باشند.ها ميمحل
خون با قابليت توليد -ها روي محيط آگاراند كه فعاليت هموليتيك باكتريو نشان داده بيوسورفكتانت استفاده كرده

 هااكتريز باينكه فعاليت همولي با وجودتحقيق حاضر نشان داد  اما .بيوسورفكتانت در محيط كشت مايع رابطه دارد
مستقيم خوبي با فعاليت  يرابطه اما استبيوسورفكتانت  يكنندههاي توليدگري باكتريبراي غربال يمعيار

(ب))الف(

2  فعالیت همولیتیک ُنه سویه ي مولد بیوسورفکتانت جدا شده از آب 
سازند آسماری میدان مسجدسلیمان

ها مركز كلكسيون قارچ -  هاي علمي و صنعتي ايرانبيوسورفكتانت در سازمان پژوهش يكنندهتوليد هاياين سويه
هر يك از آنها در  PTCC يمشخصات كشش سطحي و شماره كهبه ثبت رسيده  1هاي صنعتي ايرانباكتريو 

توانايي كاهش كشش سطحي بيوسورفكتانت توليدي توسط  7-جدولشده است. در  ارائه ]28[مرجع  يمقاله
قابليت كاهش كشش سطحي توسط  ياست. مقايسه گرديدههاي محققان ديگر ذكر هاي جدا شده در كارهباكتري
دهد بيوسورفكتانت توليدي توسط نشان مي 7-جدولهاي جدا شده در تحقيق حاضر با مقادير ذكر شده در سويه
بيوسورفكتانت گزارش شده در  يكنندههاي توليددر مقايسه با باكتري ،يي جدا شده در كار حاضرهاي باكترياسويه

  دارند. ينظيرهاي سطحي كمفعاليت ،متون علمي
  

  
  سليمانه از آب سازند آسماري ميدان مسجدمولد بيوسورفكتانت جدا شد يسويه نُهفعاليت هموليتيك  -2شكل 

  
 ديگر هاي محققانهاي جدا شده در كاربيوسورفكتانت توليدي توسط باكتريكشش سطحي  يمقايسه -7جدول 

  ]26و29- 32[
Surfactant type 

Microorganisms 
Surface tension 
)mN/m( 

Glycolipids    

Glycolipids 
Rhodococcus 
aurantiacus 

26

Glycolipids 
Rhodococcus rubber 
IEGM 231 

29

Glycolipids 
Streptococcus 
thermophilus A 

36

Glycolipids Torulopsis apicola 30 

Pentasaccharide lipid 
Nocardia 
corynebacteroides 

26

Rhamnolipid 
Pseudomonas 
aeroginosa 

29
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