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حذف آالیندههای نفتی با استفاده از میکروارگانیسمها
سحاب علينجفي

*

مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز

در این تحقيق تجزیه زیستی هیدروکربنهای نفتی توسط گونههای میکروبی موجود در خاک آلوده به مواد نفتی بهمنظور بررسی قابلیت این
دس��ته از میکروارگانیس��مها در راس��تای حذف آالیندههای نفتی مورد مطالعه قرار میگیرد .خاک آلوده به مواد نفتی از پاالیشگاه کرمانشاه
جمع آوری ش��ده و تلقیح میکروارگانیس��مها در س��ه مرحله کشت در محیط جامد ،غنیسازی و کش��ت در محیط آبی انجام میشود .حذف
هیدروکربنهای نفتی در شرایط هوازی در یک رآكتور بیولوژیکی محتوی میکروارگانیسمهای کشت شده انجام میگردد .رآکتور با ظرفیت
 36لیتر به دو بخش هوازی و تهنش��ینی تقس��یم شده و بر اساس سیستم لجن فعال کار میکند .باکتریهای تلقیح شده که عمدتاً شامل دو گونه
باسیلوس و سودوموناس هستند قادرند از هیدروکربنهای نفتی بهعنوان منبع کربن و انرژی استفاده کنند .همچنین تأثیر عواملي نظیر دما،PH ،
مواد مغذی و زمان ماند بر عملکرد رآکتور مورد بررس��ی قرار میگیرد .تجزیه زیس��تی هیدروکربنهای نفتی توس��ط باکتریهای تلقیح شده
منجر به کاهش قابلمالحظه سطح هیدروکربنهای نفتی در پسآب خروجی میگردد.
تجزیه زیستی ،باسیلوس ،سودوموناس ،هیدروکربنهای نفتی ،آالیندههای نفتی
مقدمه

ب��ا افزای��ش حج��م و تن��وع آالیندهه��ای
زیس��تمحیطی ،حف��ظ و حراس��ت از محی��ط
زیس��ت و منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفته است .ترکیبات هیدروکربنی موجود
در نفتخ��ام یکی از انواع آالیندههایی هس��تند
که بهطور متناوب ،در حجمهاي نس��بتاً زیاد و از
راههای متعدد وارد محیط زیس��ت میشوند .این
آالیندهها عمدتاً ش��امل آلکانه��ا و پارافینهای
یک تا  40کربنه ،سیکلوآلکانها و آروماتیکها
هستند .آزادس��ازی این مواد در محیط زیست یا
سوزاندن آنها بدون فرآوری ،مشکالت بسیاری
برای اکوسیستم ایجاد میكند .در سالهای اخیر
تحقیقات گستردهای برای یافتن روشهای مؤثر

جهت حذف آلودگیهای نفتی انجام شده است.
یکی از اين روشها تجزیه بیولوژیکی 1مواد نفتی
به کمک باکتریهاست.
مطالعات بسیاري نشان داده که در محیطهای آبی
و خاکی ،میکروارگانیسمها (قارچها ،باکتریها
و مخمره��ا) عوامل اصلی تجزی��ه مولکولهای
آالینده از جمله هیدروکربنهای نفتی هس��تند.
میکروارگانیسمهای انتخابی باید قادر به پذیرش
هیدروکربنها بهعنوان سوبسترا (ماد ة اولیه) باشند.
این میکروارگانیسمها باید توانایی سنتز آنزیمهایی
با قدرت تسریع واکنش هضمی هیدروکربنها را
داشته باش��ند و عالوه بر این فرآوردههای ایجاد
شده توسط آنها برای محیط زیست مضر نباشد .با
این وجود هیچ میکروارگانیسمی بهتنهایی قادر به

*نويسندة عهدهدار مکاتبات ()sahab.alinajafi@yahoo.com

تجزیة کامل نفتخام نیست[6و.]5
تجزی��ة نفتخام ش��امل یکس��ری واکنشهای
زنجی��رهای و روب��ه جل��و اس��ت ک��ه در آنه��ا
میکروارگانیس��مهای اختصاصي ،حمله اولیه را به
ترکیب��ات نفتی انجام میدهن��د .این فرآيند منجر
به تولید ترکیبات حد واس��ط شده که در نتیجه به
مصرف دستة دیگری از میکروارگانیسمها خواهند
رس��ید .میکروارگانیس��مهای بومی منطق��ه 2یا به
اختصار IMOهای موجود در خاکها و آبهای
زیرزمینی مناطق نفتی که به مرور زمان به این شرایط
س��خت عادت کردهاند میتوانند از کربن موجود
در آالیندهها بهعنوان منبع انرژی اس��تفاده کرده و
رشد کنند .این میکروبها آالیندههای نفتی را به
محصوالت نهایی (دیاکسیدکربن و آب) تبدیل
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 -2-1تجزیه هیدروکربنهای نفتی
میکنند .با وجود تحقیقات بسیار در زمینه تصفیه جدول 1-است.
بیولوژیکی و نتایج ِ
خوب حاصل ش��ده ،ضروری میکروارگانیس��مهای کشتش��ده میتوانن��د از بهمنظ��ور تجزی��ه هیدروکربنه��ای نفت��ی از
است بهمنظور افزایش بازده تصفیه ،عوامل بسیاری نفت بهعنوان منبع کربن و انرژی اس��تفاده کرده ی��ک رآكت��ور بیولوژیکی اس��تفاده میش��ود
از جمل��ه غلظت بیوم��اس 3یا زیس��تتوده ،تنوع و هیدروکربنهای نفتی را به ترکیباتي سادهتر و (شکل .)3-رآکتور با پسآب مصنوعی (مخلوط
میکروارگانیسمهای موجود در آب و خاك ،نرخ کمخطرتر تبدیل کنند .از طرفی با توجه به اینکه آب و نفتخام) پر ش��ده و میکروارگانیسمهای
رشدباکتریها،4ماهیتوغلظتآالیندهها،ساختار میکروبهای کشتشده ،از خاک آلوده به مواد کشتش��ده در مرحله قبل به محتویات رآکتور
شیمیایی ترکیبات آلی موجود در آالیندهها ،س ّمي نفتی گرفته شدهاند میتوان انتظار داشت که این اضافه میش��ود .رآکتور مورد اس��تفاده ش��امل
14
ب��ودن آالیندهها و حض��ور مواد مغ��ذی موجود دسته از میکروبها به شرایط آلوده عادت كرده دو بخ��ش مخزن هوادهی 13و مخزن تهنش��ینی
15
در محیط برای رش��د میکروارگانیس��مها بررسی و روی محیط انتخابی رش��د کنن��د .اين مورد از میباش��د .این دو بخش از طریق یک دیوارک
ک��ه از ک��ف رآكت��ور فاصل��ه دارد از هم جدا
و بهین��ه ش��وند[ . ]1هدف این مطالع��ه ،طراحی و مزایای روش حاضر بهشمار میآید.
ارزیابی یک سیس��تم زیستپاالیی جهت کاهش فرآیندکش��ت در دو مرحل��ه کش��ت در محیط میش��وند .بدین ترتیب سیال از طریق این فضای
و ح��ذف آالیندههای هیدروکربنی با اس��تفاده از جامد و کشت در محیط مایع صورت میپذیرد .آزاد قادر اس��ت بین دو تان��ک جریان پیدا کند.
16
میکروارگانیس��مهای کشتش��ده از جن��س جن��س رآکت��ور از ورقههای پلکس��یگالس
میکروارگانیسمهای موجود در خاک آلوده است.
باکتریهای باسیلوس 5و س��ودوموناس 6انتخاب ب��ه ضخام��ت  5میلیمتر ب��وده و ابع��اد رآکتور
ﺟﺪول -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاث
ش��دهاند .شناس��ایی و افت��راق ای��ن باکتریها با بهگونهای اس��ت که حجم عملیات��ی آن حدود
 -1مواد و روشها
7
10
استفاده از محیط کش��ت بالدآگار و در مؤسسه  36لیتر است .تانک هوادهی مجهز به یک پمپ
 -1-1کشت میکروارگانیسمها
اس��ت هواست که اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسمها
بهمنظور کشت میکروارگانیسمهای تجزیهکننده
انس��تیتو پاس��تور ای��ران ص��ورت گرفته 5
) 7/2(±0/2را فراهم میکند .هوا از طریق افشانهها بهصورت
هیدروکربنه��ای نفتی ،در ای��ن مطالعه از نمونة (شكلهاي1-و.)2
خ��اک آلوده به نفتخام موجود در پاالیش��گاه فرآین��د کش��ت میکروارگانیس��مها بهاختصار حب��اب درون تان��ک هوادهی پخش میش��ود.
حبابهای آزاد شده عالوه بر اینکه اکسیژن مورد
کرمانش��اه اس��تفاده ش��ده اس��ت .ن��وع و میزان عبارتند از:
17
ساخت محیط کشت (برای کشت باکتریها از نیاز باکتریها را فراهم میکنند باعث تالطم در
هیدروکربنه��ای موج��ود در نفتخ��ام مطابق
محیط کش��ت براث 8س��اخت ش��رکت شارلو 9سیستم و مخلوطشدن محتویات تانک هوادهی
 1هیدروکربنه��ای موجود در برش
ش همزن را نیز
استفاده ش��ده است .مش��خصات این محیط که میشوند .در واقع این حبابها نق 
نفتخام در دمای 15-65°C
ش��امل م��واد مغ��ذی الزم ب��رای رش��د بازی میکنند.
درصد درصد در
هیدروکربن
میکروارگانیس��مها بوده در جدول 2-ارائه شده ب��ا پ��ر ش��دن رآکت��ور از س��یال و ش��روع به
در برش مخلوط
ﺟﺪول -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاث کار پم��پ هوادهی ،س��یال از قس��مت فوقانی
است)
 1بوتان
ناچیز
0/1
10
س��رریز ش��ده و
نش��ینی
ه
ت
تانک
به
دی��وارک
کشت
محیط
استریلکردن
یا
اتوکالو
(Casein Peptone )g/l
10 0/07
1/5
نرمال بوتان
اف��زودن خاک آل��وده به مواد نفت��ی به محیط دوب��اره از قس��مت انتهایی دی��وارک که آزاد
(Yeast Extract )g/l
 1پنتان
0/79
17/5
اس��ت به تانک هوادهی مکیده میشود .به این
 5کشت بهعنوان ماده اولیه یا سوبسترا
نرمال پنتان
27/2
11
ترتیب امکان گردش س��یال PH
)2
(سیرکوالسیون)18
 7/2(±0/1/23انکوباسیون
12
2و 2دیمتیل بوتان
ﺑﻼدآﮔﺎر
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ازدر ﻣﺤﻴﻂ
وجودﻮﻧﻲﻫﺎي
 -1ﻛﻠ
0/05
1
گذش��ت مدت
خواه��د آمد .پس
ﺷﻜﻞبه
غنیسازی
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2و 3دیمتیل بوتان

3/9

0/18

 2متیل پنتان

17/6

0/8

 3متیل پنتان

10/2

0/46

نرمال هگزان

16/3

0/74

2و 4دیمتیل پنتان +
متیل سیکلو پنتان

2/4

0/11

بنزن

1/2

0/05

سیکلو هگزان

0/3

0/01

ترکیبات سنگین

0/8

0/04

مجموع

100

4/53

 1کلونیهای باسیلوس در محیط بالدآگار
 2کلونیهای سودوموناس در محیط بالدآگار
ﺑﻼدآﮔﺎر -2ﻛﻠﻮﻧﻲﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼدآﮔﺎر
ﺷﻜﻞ -1ﻛﻠﻮﻧﻲﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ

 -2-1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ

(l

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻳﻚ رآﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ-

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻧﻔﺖﺧﺎم( ﭘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫـﺎي ﻛﺸـﺖﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـ
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زمان مناس��ب ،باکتریهای موجود در رآکتور
تکثیر ش��ده و بههمراه مواد حاص��ل از تجزیه
هیدروکربنها (زیس��تتوده) ت��ودهاي لجنی
ایجاد میکنند که در اصطالح مهندس��ی لجن
فعال 19نامیده میشود.
بهمنظور بررس��ی کارایی رآکتور ،در زمانهای
متناوب نمونه گیری از محتویات آن انجام شده
و نمونهها جهت سنجش میزان کل هیدروکربن
نفتی یا  20TPHآزمایش میشوند .برای سنجش
س��طح  TPHاز حالل بنزین س��بک ی��ا هگزان
استفاده کرده و طی عملیات استخراج مایع-مایع،
هیدروکربنهای موجود در نمونهها اس��تخراج
شده و با استفاده از روشهای وزنسنجی ،سطح
هیدروکربنهای نفتی را از طريق تغییر وزن حالل
اندازهگیری میکنند .با توجه به اختالف س��طح
اولیه و نهایی  TPHمیت��وان کارایی رآکتور را
محاسبه کرد.

 -2نتایج و بحث
ِ
زمان ماند HRT
 -1-2اثر

21

نتایج حاصل نشان داد که میکروارگانیسمها طي
پنج روز س��طح  TPHرا از مق��دار اولیه 83ppm
به مق��دار نهایی  30ppmکاه��ش دادند که این
امر نش��اندهنده کارایی  63درصدی باکتریها
در زمین��ه حذف و تصفیه هیدروکربنهای نفتی
است .همچنین نتایج آزمایش دیگری با شرایط
عملیاتی مشابه نش��ان داد که سطح  TPHطي ده
روز از  138ppmب��ه مقدار نهایی  7ppmکاهش
یافت که این امر نشاندهنده کارایی  94درصدی
باکتریه��ا در حذف هیدروکربنهاس��ت .نکته
قابلتوجه اینکه با افزایش زما ِن ماند هیدرولیکی
سیس��تم ،با وجود افزایش غلظت اولیه نفتخام،
درصد بسیار بيشتری از ترکیبات نفتی قابلتجزیه
هستند .این نتایج نشان میدهد که زما ِن ماند نقش
بس��یار مؤثری بر کارایی فرآیند داشته و به بهبود
438 mm

297 mm
337 mm
Fluent
ورودی

Effluent
)خروجی(

Settling
Chamber
مخزن
ته نشینی

Aeration tank
تانک هوادهی
Air
)هوا(
367 mm

 3شماتیک سامانه زیستپاالیی (رآکتور بیولوژیکی)

HRT = 5 days
زمان مانده =  5روز

6

4
3
36

34

32

30

28

دما ( درجه سانتی گراد)
 4اثر دما بر عملکرد رآکتور در حضور مواد مغذی

26

24

2

)TPHremaining (ppm

7

کل هیدروکربن های نفتی باقیمانده (قسمت در میلیون)

8

عملکرد سیستم کمک میکند .در رآکتورهای
ناپیوس��ته ،22زم��ا ِن ماند معادل زمانی اس��ت که
محتویات رآکتور درون آن باقی میمانند .اما در
رآکتورهای پیوس��ته ،زما ِن ماند از تقسیم حجم
رآکتور بر نرخ حجمی ورودی به آن محاس��به
میشود.
اغل��ب میکروارگانیس��مها جهت س��ازگاري با
ش��رایط جدید نیازمند زمان هس��تند و تا قبل از
رس��یدن به ش��رایط پای��دار در وضعی��ت گذار
ق��رار داش��ته و پس از عب��ور از ش��رایط گذار،
هیدروکربنها را با ش��دت ثابت هضم خواهند
ک��رد .در زمانه��ای مان�� ِد زی��اد ،دوره گ��ذار
بهاتمام رس��یده و میکروارگانیس��مها به تخریب
هیدروکربنها خواهند پرداخت .در صورتی که
در زمانهای مان ِد کوتاه ،این دوره تکمیل نشده و
کارایی آن چندان زياد نخواهد بود.
هرچ��ه زم��ا ِن مان��د افزای��ش یاب��د ،جمعیت
میکروبی سیستم بیش��تر خواهد شد که اين امر
منجر ب��ه افزایش حجم آنزیم س��نتز و کارایی
سیس��تم میگردد .افزای��ش زما ِن ماند س��بب
میش��ود تا میکروبها فرصت بیشتری جهت
تلقیح و عادتکردن ب��ه آالیندگی پیدا کرده
و بتوانند درصد بیشتری از ترکیبات را تخریب
کنند.
نکته دیگر در این زمینه غلظت زیس��تتوده در
سیس��تم اس��ت که با افزایش زما ِن ماند افزایش
مییابد .لجن تولیدی در سیس��تم مثل یک الیه
محافظ ،میکروارگانیس��مها را در برابر اثر منفی
آالیندگیها محافظت ک��رده و موجب افزایش
مقاومت آن خواهد ش��د .این م��ورد بهويژه در
سیس��تمهایی که با مواد س ّمی از جمله ترکیبات
فنولی��ک س��روکار داری��م از اهمیت بیش��تری
برخوردار است [.]4
از س��وی دیگ��ر افزایش بی��ش از ان��دازة زما ِن
مان��د هیدرولیکی باعث میش��ود در اثر کاهش
 2مشخصات محیط کشت براث
مقدار

کمیت

10

)Casein Peptone (g/l

5

)Yeast Extract (g/l

(7/2)±0/2

PH
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مقاالت تحليلي-كاربردي

باکتریهای بهکار رفته در این آزمایش نیز جزء
میکروارگانیسمهایی هستند که افزایش دما تأثیر
مطلوبی بر عملکرد آنها دارد.

قابلمالحظه س��طح  ،TPHمیکروارگانیس��مها
جهت بقای خود وارد ف��از تنفس خودتخریبی
گردن��د .بنابرای��ن در سیس��تمهای بیولوژیکی
رس��یدن به کارایی  100درصد از طریق افزایش
زما ِن ماند ،غیرممکن است.

 -3-2اثر PH

یک��ی از عوام��ل مؤثر ب��ر فرآیندهای زیس��تی
(بیولوژیکی) PH ،محیط است .طبق بررسیهای
انجام شده و همچنین شرایط عملیاتی در بسیاری
از فرآیندهای بیولوژیکی میتوان نتیجه گرفت
که بهتری��ن  PHمحی��ط ،همان ش��رایط خنثی
است که معموالً  PHبرابر  7تا  8میباشد .اغلب
باکتریه��ا و قارچه��ا در  PHنزدیک به خنثی
رشدمیکنند .افزایش  PHاز مقدار خنثی باعث
افت قابلتوجه تجزی��ه هیدروکربنهای خاک
ش��ده و در بعض��ی مواق��ع PH ،اس��یدی باعث
توق��ف تجزیه بیولوژیکی نی��ز میگردد [3و.]2
نتایج نشان میدهد كه رآکتور در حالت خنثی،

 -2-2اثر دما

نتای��ج آزمایشه��اي دمای��ی در حض��ور مواد
مغذی نش��ان داده ك��ه افزایش دم��ا تا حدودی
موجب بهبود عملکرد سیس��تم میشود .افزایش
دما موجب افزای��ش انحاللپذیری آالیندهها و
در نتیجه افزایش در دس��ترسبودن ماده اولیه-23
آالین��ده  -برای میکروارگانیس��م خواهد ش��د
(شکل.)4-
برخ��ی میکروارگانیس��مها در دم��ای زي��اد
عملک��رد آنزیمی بهت��ری خواهند داش��ت که
در اصط�لاح گرمادوس��ت 24گفته میش��وند.

زمان مانده =  5روز

15
10
5

11

10

8

9

7

6

4

5

)TPHremaining (ppm

HRT = 5 days

20

0

کل هیدروکربن های نفتی باقیمانده (قسمت در میلیون)
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 5اثر  PHبر عملکرد رآکتور در حضور مواد مغذی
HRT = 5 days
زمان مانده =  5روز

8
6
4
2

3

2.5

2

1
1.5
میزان یون فسفات (گرم)

0.5

0
0

ﺷﻜﻞ -6اﺛﺮ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رآﻛﺘﻮر در ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
 6اثر یون فسفات بر عملکرد رآکتور در حضور مواد مغذی

)TPHremaining (ppm

10

کل هیدروکربن های نفتی باقیمانده (قسمت در میلیون)

12

بیشترین کارایی را خواهد داشت و تغییر  PHاز
حالت خنثی تأثیري منف��ی بر عملکرد آن دارد
(شکل.)5-
 -4-2اثر نمکهای فلزی

نمک فس��فات پتاس��یم به محتوی��ات رآکتور
اضافه ش��د .نتایج حاکی از آنست که افزایش
می��زان نم��ک فل��زی موج��ب کاه��ش بازده
رآکتور میگردد (ش��کل )6-که دلیل اين امر
خاصیت بازدارندگی ناش��ی از مصرف آس��ان
یون فس��فات توس��ط میکروارگانیسمهاست.
میکروارگانیس��مها عموم��اً انرژی م��ورد نیاز
خ��ود را از سوبس��ترا ی��ا م��اده اولی��های ک��ه
از لح��اظ س��اختار ش��یمیایی س��ادهتر اس��ت
تأمی��ن میکنند .یون فس��فات از نظر س��اختار
ش��یمیایی نس��بت ب��ه هیدروکربنه��ای نفتی
بسیار سادهتر اس��ت و بنابراين بهراحتی توسط
میکروارگانیس��مها بهمص��رف میرس��د .در
حالی که هیدروکربنهای نفتی بهدلیل ساختار
پیچیدهای که دارند سختتر تجزیه میشوند.
دیگر عل��ت کاهش بازده رآکت��ور در حضور
ی��ون فس��فات ممكن اس��ت می��ل ترکیبی آن
ب��ا آنزیمه��ای تجزیهکنن��ده هیدروکربنهای
نفتی باش��د .در این حالت آنزیمهای سنتز شده
بهجای تجزیه نفت ،با یون فسفات واکنش داده،
غلظت این یون را در سیستم کاهش میدهند و
تأثیري منفی بر کارایی رآکتور خواهند داشت.
همچنین با افزودن نم��ک ،یون مثبت فلزی که
بهطور ناخواس��ته به سیس��تم تحمی��ل گردیده،
توسط اکس��یژن محلول در سیستم اکسیده شده
25
و سبب کاهش س��طحاکسیژن محلول یا DO
خواهد ش��د که اي��ن امر تأثیري منفی بر رش��د
میکروارگانیسمها دارد.
 -5-2اثر افزودن مواد مغذی

نتایج حاصل از آزمایشهاي باال در حضور مواد
مغذی نش��ان از کارایی خوب رآکتور (با وجود
تغییر عواملي نظير دما و  )PHدارد .افزودن محیط
کش��ت که سرش��ار از مواد مغذی اس��ت سبب
دریافت انرژی زیادی توس��ط میکروارگانیس��م
خواهد ش��د .با توجه به اینکه میکروارگانیسمها
جهت تکثیر نیاز به دریافت انرژی دارند افزودن

دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده رآﻛﺘﻮر در ﺣﻀـﻮر ﻳـﻮن ﻓﺴـﻔﺎت ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻴـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ آن ﺑـﺎ آﻧـﺰﻳﻢﻫـﺎي
ﺗﺠﺰﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑـﻪﺟـﺎي ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻧﻔـﺖ ،ﺑـﺎ ﻳـﻮن

30

ﻓﺴﻔﺎت واﻛﻨﺶ داده ،ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رآﻛﺘﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻤﻚ ،ﻳﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻠﺰي ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه ،ﺗﻮﺳـﻂ

اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ  25DOﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ
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محیط کش��ت غنیشده سبب افزایش لگاریتمی
جمعیت میکروبی و در نتیجه افزایش حجم آنزیم
سنتز و در نهایت افزایش کارایی سیستم میشود.
نکت��ه دیگر در مورد مواد مغذی و اثر آنها بر
رشد میکروارگانیسمها نسبت کربن به نیتروژن
به فسفر 26است .نتایج تحقیقات نشان میدهد
میکروارگانیسمها در نسبتهای بهینه ،بهترین
27
ش��رایط رش��د را خواهند داش��ت .توماس
و همکاران نس��بت بهینه کربن به نیتروژن به
فسفر برای رشد مطلوب میکروارگانیسمها را
 C:N:P=120:10:1بیان کردهاند [ .]7با توجه
ب��ه اس��تفاده از نفتخ��ام در آزمایشها این
نس��بت بهدلیل تحمیل درصد زیادی کربن به
سیستم از حالت بهینه خارج میشود .بنابراین
افزودن مواد مغذی باعث نزدیکی این نسبت
به حالت بهینه خواهد شد.
از س��وی دیگر محیط کش��ت اس��تفاده شده
ِ
گری��زی نفتخام
در ای��ن آزمایش ب��ر آب

تأثيرگذار اس��ت .با توجه ب��ه اینکه نفتخام
ترکی��ب آبگریزی بوده و از آب س��بکتر
اس��ت تمای��ل دارد همواره روی س��طح آب
قرار گیرد .ای��ن موضوع باعث خارجش��دن
هیدروکربنه��ا از جری��ان س��یال و در نتیجه
کاه��ش در دس��ترسبودن آن بهعن��وان
سوبسترا خواهد ش��د .افزودن محیط کشت،
آبگری��زی نف��ت را کاه��ش داده و باعث
پخ��ش ش��دن بهت��ر آن در فض��ای رآکتور
ميگ��ردد .نکته بس��یار مهم دیگ��ر در مورد
مواد مغذی آنس��ت که هم��واره افزودن این
مواد موجب بهبود شرایط عملیاتی و افزایش
بازده سیس��تم نخواهد شد .برخی مواد مغذی
از جمله اوره باید در حد متعادل اضافه شوند؛
چراکه اوره اضافی طی فرآیند نیتریفیکاسیون
یا شورهگذاری به آمونیوم تبدیل ميشود كه
برای میکروارگانیس��مها بس��یار سمی بوده و
نتایج کام ً
ال معکوسی بههمراه خواهد داشت.
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در ای��ن مطالعه برخی از عوام��ل مؤثر بر عملکرد
یک سیستم بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت.
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بايد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند عبارتند از:
خواص خاک مورد استفاده
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Plexiglas
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6.
Pseudomonas
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