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،هدف این مطالعه جدا کردن اکتینومیستهای نمکدوست و تحملپذیر نمک بـا توانـایی رنگبـری از مـواد رنگـاای آزو اسـتب بـه ایـن من ـور
اکتینومیستهای نمکدوست و تحملپذیر نمک جدا شده از پساب کارخانه نساجی مرینوس قم و دریافت شده از مرکا ذخـایر ژنتیكـی زیسـتی
 بیشترین رنگبریM77  وM18  مورد غربالگری قرار گرفتند و سویههایRemazol Black B  با توجه به توانایی رنگبری از ماده رنگاای آزوی،ایران
،)5-11 pH ،)%15 تـا0  توسط این دو سویه در حضـور نمـک سـدیمکلرایـدRemazol Black B را نشان دادندب توانایی رنگبری از ماده رنگاای
 به ترتیب در محـدودهM77  وM18  ) در شرایط ایستا مورد بررسی قرار گرفتب بهترین درصد رنگبری برای سویههای25-40 C محدود دمایی
40 °C ) و%70 35 ) و دمایM77  در مورد سویه%65  وM18 در مورد سویه%70 9  تا7  بینpH ،)60-%70 % 2.5-10 ) و%60 12.5 نمک
) مشاهده شدب این دو سویه گاینههای مناسبی برای کاربرد عملی در تصفیه پسابهای آلوده به مواد رنگاا هستندب%68
. رنگبری، اکتینومیستهای نمک دوست وتحملپذیر نمک،  مواد رنگزای آزو:واژههای کلیدی

Evaluation of Biological Decolorization of the Textile Azo-Dyes by Halophilic
and Halotolerant Actinomycetes
F. Mahdavi Zafarghandi1, M. A. Amoozegar*2, S. Asad3, M. Siroosi4
1.

Islamic Azad Pharmacological University of Tehran, P. O. Box: 193956466, Tehran, Iran
Department of Microbiology, School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science,
University of Tehran, P. O. Box: 14155-6455, Tehran, Iran
3.
Department of Biotechnology, College of Science, University of Tehran, P. O. Box: 1417614418, Tehran, Iran
4.
Department of Microbiology, School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science,
University of Tehran, P. O. Box: 14155-6455, Tehran, Iran
Received: 27-08-2016
Accepted: 03-05-2017
Available online: 11-09-2017
2.

The aim of the present study was to isolate halophilic and halotolerant Actinomycetes with azo dye decolorization ability. To
this purpose, different strains of halophilic and halotolerant Actinomycetes isolated from effluent of a textile industry and those
received from microbial bank of IBRC were screened on the Remazol Black B for finding dye decolorizing ones. Two strains,
M18 and M77, revealed the best decolorization results and effect of different factors including NaCl (0-15%), Temperature (2540 °C), and pH (5-11) in static condition on their decolorization ability were studied. The best decolorization results on Remazol
by Black B by M18 and M77 were at 12.5 and 2.5-10%, pH values of 7-9, and temperatures of 35 and 40 °C, respectively.
According to the ability of strains to decolorize the mixed azo dyes, they can be good options for degrading azo dyes in textile
effluents. J. Color Sci. Tech. 11(2017), 145-152©. Institute for Color Science and Technology.
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1ـ مقدمه
صنعت نساجی مصرفکننده دو سوم از مواد رنگاای سنتای تولید شده
در صنعت استب این گروه از مواد رنگاا عمدتاً ماکروملكولهایی هستند
که به راحتی شكسـته نشـده و برخـی از آنهـا ارـرات سـمی بـر روی
موجودات زنده دارند []1ب مواد رنگاای آزو که با پیوند دوگانه نیتروژن-
نیتروژن متصل به گروههای آروماتیک شناخته میشـوند [ ،]2از لحـا
تجاری جاء مهمترین گروه از مواد رنگاای سنتای محسوب میگردنـدب
دلیل اهمیت مواد رنگاای آزو ،قدرت رنگـی بسـیار بـاای ایـن گـروه و
تولید آنها از مواد اولیهای است که به آسانی تهیه میشوندب
ورود پســاب صــناین نســاجی آلــوده بــه ایــن مــواد رنگــاا بــه
محیطزیست ،موجب کاهش کیفیت آب ،عدم نفوذ نور بـه ایـههـای
زیرین آب و ارر بر حاللیت گازها شده و از طرف دیگر ،سـمیت خـود
مواد رنگاا و یـا مـواد حاصـل از شكسـت آنهـا نیـا از جملـه عوامـل
تهدیدکننــده محــیطزیســت هســتند []3ب روشهــای شــیمیایی و
فیایكوشیمیایی تصفیه پساب نیا عالوه بر پر هاینه بودن ،مواد دفعی
زیادی را ایجاد می کنند که از بین بردن این مواد ،مشكالت دیگری را
به همراه میآورد []4، 5ب میكروارگانیسمهـا بـه دلیـل داشـتن تنـو
ژنتیكــی و متــابولیكی گســترده مــیتواننــد گاینــههــای مناســبی در
پاکسازی زیستی مواد رنگاای آزو باشندب هاینه کم ،عدم آسیبرسانی
بــه طبیعــت و تولیــد کــم مــواد دفعــی از ماایــای اســتفاده از
میكروارگانیسمها در این زمینه است []5ب
در ساختار بسیاری از مواد رنگاا فلاات سمی ماننـد کـرم وجـود
دارند که در طی رنگرزی آزاد شده و وارد پساب میشوندب هـمچنـین
در مراحلی از رنگرزی برای باا بردن کارایی از نمکهای محلول مانند
کلرید سدیم و کلرید پتاسیم نیا استفاده میشـود []6ب بـا توجـه بـه
اینكه میكروارگانیسمهای نمکدوست و تحملکننده نمـک ،مااومـت
بســیار بــاایی را نســبت بــه شــرایط ســخت محیطــی ن یــر وجــود
غل تهای بـاای نمـک و آاینـدههـایی هموـون فلـاات سـنگین و
اکسی آنیونها از خود نشان میدهند ،میتـوان از آنهـا بـرای تصـفیه
اینگونه پسابها استفاده کردب
گروه های جانشین مختلفی که در ساختار مواد رنگاای آزو وجود
دارد ،میتواند بر روی فعالیت رنگبری از ایـن مـواد رنگـاا تثریرگـذار
باشند [ ]7مثالً وجود برخی از گروههـا ماننـد هیدروکسـیل و آمـین
شكست مواد رنگاا را آسانتر و در ماابل وجود گروههایی مانند متیل،
متوکسی ،سولفور و نیترو در ساختار مواد رنگاا شكست آن را مشكل
می سازد []5، 8ب با توجه به این نكته ،میكروارگانیسمهایی کـه انـوا
مختلفی از مواد رنگاای آزو را بی رنگ کنند ،از ارزش زیسـتفنـاوری
بااتری برخوردارند []9ب تا کنون بسیاری از میكروارگانیسمهـا ماننـد
انوا باکتریهای گرم مثبـت و منفـی [ ]9-11و قـار هـا []12، 13
توانایی رنگبری مواد رنگاای آزو را از خود نشان دادهاندب
در این پژوهش ابتدا اکتینومسیتهای نمکدوست و تحملپـذیر
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نمک از پساب کارخانه نساجی مرینـوس قـم جـدا شـدند و فعالیـت
رنگبـری آنهـا از مـاده رنگـاای آزوی  Remazol Black Bبـه همـراه
اکتینومیستهای نمکدوست و تحملپذیر نمک شناسـنامهدار شـده
در مرکا ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران 1مورد بررسی قـرار گرفـتب از
بین این اکتینومیستها ،دو سویه انتخـاب شـد و سـاس ارـر عوامـل
مختلف بر فعالیت رنگبری آنها مورد بررسی قرار گرفتب

 -2بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
در این مطالعه از ماده رنگاای آزو به نـام  Remazol Black Bدی آزو)
استفاده گردید که از شـرکت سـیبا 2خریـداری شـدب ترکیبـات و مـواد
موجود در محیط کشتها از شرکت مـر  3تهیـه شـدندب نمونـههـا از
پساب خروجی و نهایی کارخانه نساجی مرینوس قم جمنآوری شدندب
2ـ2ـ جداسازی اکتینومیستهای نمکدوست و تحمـلپـذیر
نمک از پساب کارخانه نساجی
برای جداسازی اکتینومیستهای نمکدوست و تحمل پـذیر نمـک از
پساب کارخانه ،از محیط  GCآگار 4حاوی  5درصد نمـک ترکیبـات
موجود در محیط کشت در یک لیتر آب ماطـر :گلیسـرول10 ،گـرم
کازیین بدون ویتامین 0.3 ،گرم  3.33 ،KNO3گرم 1.66 ،K2HPO4
گــــرم  3.33 ،NaClگــــرم 0.08 ،MgSO4.7H2Oگــــرم CaCO3
0.03گــرم 0.01 ،FeSO4.7H2Oگــرم آگــار15 ،گــرم) بــه همــراه
آنتیبیوتیکهای صاف شده نالیدیكسیک اسـید 5بـه من ـور حـذف
باکتری های گرم منفی) و نیستاتین 6به من ور حـذف قـار هـا) بـه
مادار  50 mg/mlاستفاده شدب  pHمحیط جداسازی قبـل از اتـوکالو
با تریس یک نرمال در محدوده بین  7.2تا  7.4تن یم شـدب بـر روی
محیط  GCآگار ،پسابهای بدون تیمار ،پسابهای با تیمار خشـک و
پسابهای با تیمار حرارتی  70 Cتلایح شده و به مـدت یـک تـا دو
هفته در دمای  32 Cگرماگذاری شدندب در این مرحله از کلنیهایی
که رنگ سفید – خاکستری و ظاهری خشک و گوی و مشـكو بـه
اکتینومیست داشتند ام تهیه شد ،و در زیر میكروسكوپ نوری مورد
بررســـی قـــرار گرفتنـــدب در ادامـــه ،بـــه من ـــور خـــال ســـازی
اکتینومیستهای نمکدوست و تحملپذیر نمک جدا شده از پسـاب،
از محیط کشت  ISP2به همراه  5درصد نمک استفاده شد ترکیبـات
موجود در محیط کشت در یک لیتر آب ماطر :آگار 15 ،گرم گلوکا،
 4گرم مالت10 ،گرم عصاره مخمر 4 ،گرم) []14ب
)1- IBRC (Iran Biological Resource Center
2- Siba
3- Merck
4- Glycerol Casein Agar
5- Nalidixic Acid
6- Nistatin
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محلول گلوکا بهطور جداگانه در دمای  110 Cبه مدت  7دقیاه
اتوکالو گردید و ساس به محیط اضافه شدب  pHمحیط قبل از اتوکالو
کردن با تریس یک نرمال در  7.2تا  7.4تن یم شدب کلنیهـای جـدا
شده از پساب درون محیط  ISP2آگار به من ور خال سـازی کشـت
داده شده و یک هفته در دمای  32 Cگرماگذاری شدندب
2ـ3ـ بررسی فعالیت رنگبری اکتینومیستهای جـدا دـده از
پساب کارخانه نساجی و اکتینومیستهای دناسنامهدار مرکـز
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
پس از جداسازی اکتینومیستها از پساب کارخانه ،میاان رنگبری مـاده
رنگاای  Remazol Black Bتوسـط سـویههـای جـدا شـده از پسـاب و
سویههای شناسنامهدار مرکا ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایـران ،مـورد
سنجش قرار گرفتب به این من ور  0.1گرم از وزن تر اکتینومیسـتهـا
بـــه لولـــههـــای حـــاوی 10میلـــیلیتـــر از محـــیط رنگبـــری
 D-deyحاوی ماده رنگاا ترکیبات محیط کشت در یک لیتر آب ماطر:
گلــوکا 4 ،گــرم عصــاره مخمــر 4 ،گــرم پاتــون 2 ،گــرم 50 ،NaCl
گرم  50 ،Remazol Black Bمیلیگرم) تلایح گردیـد و کشـتهـا بـه
مدت یک هفته در دمای  32 Cگرماگذاری شدند گلوکا و مواد رنگـاا
هرکدام جداگانه اتوکالو شـده و بـه محـیط اضـافه شـدند)ب بـر اسـاس
بیشترین سرعت و میاان رنگبری توسط سـویههـای مـورد بررسـی ،دو
سویه انتخاب شدند و ارر عوامل مختلف بر روی فعالیت رنگبری آنها بـر
روی رنگاای  Remazol Black Bمورد بررسـی قـرار گرفـتب من ـور از
سرعت رنگبری این است که در روز اول از گرماگـذاری پـس از مـدت
 24ساعت) کدام یک از سویهها بیشترین رنگبری را نشان دادهاندب
2ـ4ـ بررسی ویژگـیهـای فیزیولـوژیکی و ریخـتدناسـی
سویههای منتخب
ریختشناسی کلنیها بر روی محیط  ISP2حاوی  5درصد نمک بررسی
شدب رنگآمیای گـرم انجـام و بـا آزمـون  % 3 KOHتاییـد شـد []15ب
فعالیت کاتاازی با تولید حبـاب در محلـول  % 3پراکسـید هیـدروژن و
فعالیت اکسیدازی با اسـتفاده از دیسـکهـای آمـاده اکسـیداز ارزیـابی
شدندب فعالیت آمیالزی با کشـت بـاکتریهـا در محـیط نشاسـته آگـار
محتوی  5درصد نمک  NaClو اضافهکردن یـد مشـخ شـدب فعالیـت
 DNaseباکتریها با کشت دادن در محیط دئوکسی ریبونوکلئاز آگار بـه
همراه  5درصد نمک  NaClو ساس با افاودن اسید کلریدریک  1نرمال
بعد از طی دوره گرماگذاری بررسی شدب فعالیـت پروتئـازی در محـیط
 Skim milk Agarبه همراه  5درصد نمک  NaClبا بررسی ایجاد نواحی
شفاف اطراف کلنیها انجام شدب فعالیت لیاـازی در محـیط تـوئین 80
آگار به همـراه  5درصـد  NaClبراسـاس روش  Harriganو McConce
 )1976ارزیابی گردیدب به من ور انجام آزمـون اوره آز ،از کشـت فعـال
اکتینومیستها به میاان  1درصد در لولههایی حاوی محیط کشت اوره
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آز براث به همراه  5درصد نمک  NaClتلایح و تغییـر رنـگ بـه سـمت
بنفش-صورتی بررسی شدب برای بررسـی محـدوده نمـک pH ،و دمـای
رشد باکتریها از محـیط  ISP2بـراث اسـتفاده گردیـدب بـرای سـنجش
میاان تحملپذیری نمک  NaClسویههـا ،غل ـت  0تـا  % 15نمـک در
دمای  32Cبررسی شدب محدوده  pHبرای رشد سویهها با تن ـیم pH
نهایی محیط کشت در محدوده بین  4-11با استفاده از  HClو NaOH
انجام شـدب رشـد در دماهـای  40 ،37 ،25 ،10 ،4و  45 °Cدر محـیط
 ISP2براث به همراه  5درصد نمک  NaClمورد مطالعه قرار گرفتب ازم
به ذکر است که برای سنجش رشد سویهها وزن تر مـورد انـدازهگیـری
قرار گرفتب
2ـ5ـ تعیین ترادف  16S rRNAو آنالیز فیلوژنی
به من ور استخراج  DNAاز سویهها 20 ،میلیلیتر از محیطهای کشـت
شده سویهها در دور  4000 ×gبـه مـدت  20دقیاـه سـانتریفوژ شـد و
رسوبهای حاصل دو بار در10میكرولیتر سوکروز  10درصـد شستشـو
داده شدند و مجدداً سانتریفوژ شدندب یـک لـوپ از رسـوبهـا در 550
میكرولیتــر بــافر ، EDTA 25 mM )pH 8 ،NaCl 75mM SET
تـــریس  ،)pH 7/5 20 mMلیـــاوزیم  ))5 mg/mlبـــه حالـــت
سوساانسـیون درآورده شـدند و در دمـای  37 Cبـه مـدت  1سـاعت
گرماگذاری شدندب به سوساانسیون حاصـل  200میكرولیتـر % 5 SDS
اضافه شـده و بـه مـدت  10دقیاـه در  65 Cگرماگـذاری شـدندب بـه
محلولهای لیـا شـده  200میكرولیتـر فنـل-کلروفـرم  )1 : 1جهـت
رسوب پـروتئینهـا و جداسـازی آنهـا اضـافه شـد ،سـاس بـه مـدت
 15دقیاــه در  12000 × gو در دمــای  4 Cســانتریفوژ شــدندب بــه
محلولهای رویی به اندازه  0.1حجم آن سدیم استات  3 Mغیربافری)
اضافه و سانتریفوژ شدندب رسوبهای حاصل بـا  1میلـیلیتـر اتانـل 70
درصــد  )-20 Cشستشــو داده و بــه مــدت  1دقیاــه در 12000 ×g
سانتریفوژ شدند ،ساس رسوبها در بافر  TEحل و به مدت یـک شـب
در  4 Cنگهــداری شــدندب ســاس ژنهــای  16S rRNAســویههــا،
توسط پرایمرهـای  )5-AAGAGTTTGATCATGGCTCAG-3 9Fو
 (5- AGGAGGTGATCCAACCGCA-3)1541Rتوســط واکــنش
زنجیرهای پلیمراز با شرایطی که در جدول  1ذکر شدهاند ،تكثیر شدندب
جدول  :1مراحل واکنش زنجیرهای پلیمرازب
نام مرحله
Pre-denaturation
Denaturation
Annealing
Extension
Final extension

دما (درجه

زمان

تعداد

سانتیگراد)

(ثانیه)

چرخه

96
96
58
72
72

300
60
60
60
300

1
30
30
30
1
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بعد از اتمام مراحل واکنش زنجیرهای پلیمرازی و تایید پیوندهای
حاصل توسط الكتروفورز ژل آگاروز ،محصـول واکـنش بـرای تعیـین
توالی به شرکت ماکروژن کره جنـوبی ارسـال گردیـدب بـرای ماایسـه
ترادفهـای  16S rRNAسـویههـا از نـرمافـاار  BLASTموجـود در
 Eztaxonاستفاده شدب موقعیت فیلوژنی سویههای منتخـب بـا رسـم
درخت فیلوژنی با نرم افاار  MEGA6تعیین شدب
2ـ6ـ بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان رنگبـری سـویههـای
منتخب
مطالعه رنگبری در لوله آزمایش در شرایط متفاوت با تغییـر دادن یـک
عامل در هر آزمایش و رابت نگه داشتن سایر شرایط پایه یاد شده انجام
شدب ماده رنگاای  Remazol Black Bبه عنوان نماینده مواد رنگاای آزو
در این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتب عوامل مورد بررسی ماـادیر
مختلـف  ،pHدمــا ،نمـک  NaClو غل ــت رنگــاا ،1000 ،5000 mg/l
 )400 ،600 ،800بودندب تمام آزمایشات باا با  3بار تكرار انجام شـدند
و برای هر آزمایش به طور جداگانه محیط دارای ماده رنگاای پایه بدون
تلایح سویه به عنوان شاهد در ن ـر گرفتـه شـد و نتـای در روز هفـتم
گرماگذاری مورد بررسی قرار گرفتندب در انتها به من ـور تعیـین میـاان
رشد ،وزن تر سویهها در هفتمین روز گرماگذاری نیا اندازهگیری شدب
2ـ7ـ بررسی میزان رنگبری
به من ور تعیین میاان رنگبری مـواد رنگـاا ،ابتـدا طیـف جـذبی مـاده
رنگاای  Remazol Black Bدر محدوده طول موج  200-800نانومتر با
استفاده از دستگاه اساكتروفوتومتر تعیین گردید تا بیشینه طول موج در
محدوده مرئی مشخ شودب ساس از نمونههای گرماگـذاری شـده بـه
میاان  1میلیلیتر برداشته و در دور  10000به مدت  5دقیاه سانتریفوژ
شدندب میاان جـذب مـواد رنگـاا در بیشـینه طـول مـوج جـذبیشـان
اندازهگیری و درصد رنگبری مطابق فرمول زیر محاسبه گردید:
میاان جذب ماده

D (%)= (A0-A)/ A0 × 100
رنگاا در محیط پس از رنگبری =A

میاان جذب ماده رنگاا در محیط شاهد رنگی =
درصد رنگبری = D
بـه من ــور تعیــین میــاان رنگبــری ،میــاان جــذب مــاین رویــی
نمونههای رنگبری شده پس از سانتریفیوژ دور  10000بـه مـدت 5
دقیاه) و محیط قبل از رنگبری با دسـتگاه اسـاكتروفتومتر تعیـین و
ماایسه شدندب ازم به ذکر است برای بررسی و ارزیابی دقیقتر نتـای
رشد و رنگبری سویهها از رابطه آماری  ANOVAاستفاده گردیدب
A0

و ورودشان به محیط موجب آلودگی گسترده اکوسیستم میشـودب بـا
توجه به سمیت این مواد رنگـاا و ناکارآمـد بـودن روشهـای تصـفیه
فیایكی و شیمیایی پسابهای محتـوی ایـن مـواد رنگـاا ،روشهـای
حذف زیستی به کمک میكروارگانیسمهـا مـیتواننـد بسـیار کارآمـد
باشــندب مــواد رنگــاای آزو دارای گــروههــای جانشــینی مختلفــی در
ساختارشان هستند که بر روی فعالیت رنگبری میكروارگانیسمهـا بـر
روی آنهــا تاریرگذارنــد []7ب بــرای مثــال وجــود گــروهه ـایی ماننــد
هیدروکسیل و آمین شكست ماده رنگاا را آسانتر و گروههایی ماننـد
متیل ،متوکسی ،سولفو و نیترو شكست ماده رنگاا را مشكل میکنند
[]5، 8ب تعدادی از مواد رنگاای آزو نیا که جاو مواد رنگاای سـولفونه
هستند به دلیل اینكه برای احیا باید به غشای سـلول وارد شـوند بـه
سختی شكسته میشوند []16ب
در این پژوهش توانایی رنگبری ماده رنگـاای آزوی Remazol Black
 Bتوسط  16سویه اکتینومیستی جدا شده از پسـاب کارخانـه نسـاجی و
اکتینومیستهای شناسنامهدار مرکا ملی ذخایر ژنتیكی و زیسـتی ایـران
مورد مطالعه قرار گرفتب با توجه به سـرعت و میـاان رنگبـری ،دو سـویه
 M18و  M77انتخاب شده و پس از شناسایی ،مورد بررسـی بیشـتر قـرار
گرفتندب نتای حاصل در جدول  2آورده شده استب طیف جذبی این مـاده
رنگاا در شكل  1آورده شده استب مطالعهای مشابه بـا آنوـه کـه در ایـن
بررســی انجــام شــده اســت ،بــر روی فعالیــت رنگبــری چنــدین گونــه
اکتینومیستی بـر روی مـواد رنگـاای آزوی  Acid fast redو Congo red
انجام شده است []17ب
3ـ2ـ دناسایی سویههای منتخب
تــرادف  16S rRNAهــر دو ســویه  M18و  ،M77نادیــکتــرین ارتبــا
فیلوژنیكی را با جنس  Streptomycesنشان دادندب ایـن شـباهت در مـورد
ســویه  M77بــا  %98.8 ، S. albogriseolusو در مــورد ســویه  M18بــا
 %99 ،S. xinghaiensisبودب هر دو سویه پس از رنگآمیای گـرم در زیـر
میكروســكوپ بــه شــكل رشــتهای و گــرم مثبــت دیــده شــدندب صــفات
بیوشیمیایی هـر دو سـویه  M18و  M77در جـدول  3نشـان داده شـده
استب

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ بررسی فعالیت رنگبری اکتینومیستها
مواد رنگاای آزو امروزه در صناین مختلف مورد استفاده قرار میگیرند
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دکل  :1طیف جذبی ماده رنگاای  Remazol Black Bدر محدوده طول موج
 200-800نانومترب
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جدول  :2درصد رنگبری  16سویه از روز اول تا هفتم پس از تلایح در حضور ماده رنگاای Remazol Black Bب
سویه

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز دشم

روز هفتم

ROAL/12

7

10

12

18

21

27

34

ROAL 40/34

11

32

47

57

62

66

69

ROAL 2/18

10

30

39

54

59

64

69

M77

18

36

43

64

67

69

71

ROAC42- Red/40

14

22

35

52

58

62

67

M1

11

13

20

35

41

46

56

M2

5

6

8

14

24

27

35

M3

15

21

33

36

38

50

57

M4

11

14

18

30

35

42

54

M5

13

16

17

27

30

35

41

M6

15

19

22

31

37

39

44

M7

12

16

23

24

32

48

56

M8

7

34

37

45

51

60

68

M9

12

17

23

31

36

42

49

M10

13

27

30

55

56

68

70

M18

27

41

53

60

65

69

73

جدول  :3ویژگیهای متابولیسمی ،فیایولوژیكی و بیوشیمایی سویههای منتخبب
ویژگی

سویه M77

سویه M18

کاتااز

مثبت

مثبت

اکسیداز

منفی

منفی

محدوده رشد در )% NaCl

 0-10بهینه )7.5

 0-10بهینه )7.5

10-40

10-40

 5-11بهینه )7-8

 5-11بهینه )7-8

آبكافت نشاسته

مثبت

مثبت

آبكافت توئین 80

منفی

منفی

آبكافت کازئین

مثبت

مثبت

DNase

منفی

منفی

اوره آز

منفی

منفی

محدوده دمایی
محدوده

رشد )(C
pH

3ـ3ـ اثر عوامل مختلف بر روی رنگبری سویههای منتخب
تاریر عوامل دما ،غل تهای مختلف نمک  ،NaClغل تهای مختلـف
مــواد رنگــاا  )400 ،600 ،800 ،1000 ،5000 mg/lو  pHبــر روی
رنگبری دو سویه منتخب مورد مطالعه قرار گرفتندب در بررسی ارر دما
مشخ شد که افاایش دما ارر افاایندهای بر میاان رنگبـری و رشـد

نشريه علمي ـ پژوهشي علوم و فناوری رنگ ()1396

سویهها دارد و دو دمای  35و  40 Cبه ترتیب براساس رابطه آماری
به عنوان دمای بهینه برای سـویههـای  M18و  M77انتخـاب شـدند
شكل)2ب این افاایش رنگبری با افـاایش دمـا را مـیتـوان بـه دلیـل
افاایش رشد سویهها و یا افاایش فعالیت آنـایم مسـئول رنگبـری در
دماهای بااتر بیان کردب سه سـویه مختلـف باکتریـایی کـه از پسـاب
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آلوده به مـاده رنگـاای آزو جـدا شـده بودنـد نیـا در دمـای 35 C
بیشترین فعالیت رنگبری را از خود نشان دادهاند []18ب Shewanella
 oneidensis WL-7نیا مشابه با آنوه که در این مطالعه دیده شد ،بـا
افاایش دما از  20-25 Cبه  30-35 Cرنگبری بیشتری را بـر روی
مـاده رنگـاای  Reactive Black 5از خـود نشـان داد []19ب افـاایش
فعالیت رنگبری با افاایش دما توسط بـاکتری  Proteus mirabilisدر
مورد ماده رنگاای آزوی  ]20[ RED RBNو در مـورد Escherichia
 coliسویه  NO3نیا گاارش شده است []21ب
همانطور که در شكل  3مشاهده میشود ،هر دو سویه در pHهای
 8 ،7و  9بیشترین رنگبری را داشتند و براساس رابطه آماری ANOVA
اختالف معنادار بین رشد و رنگبری در هـر دو سـویه در ایـن سـه pH
وجود نداردب بررسی ارر  pHبر روی رشد و رنگبری هر دو سویه منتخب
در این مطالعه نشان داد که در محدوده  pHخنثی تا قلیـایی بیشـترین

Decolorization
Growth

60

Growth

40
30
20
10
0
30
35
40
)Temperature (°C

0.4

ب

Decolorization

0.35

Growth

0.3
Growth

50

80
70
60

0.25

50

0.2

40

0.15

30

0.1

20

0.05

10
0

0
35
40
)Temperature (°C

25

25

30

)Decolorization on 7th day (%

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

الف

70

)Decolorization on 7th day (%

80

فعالیت رنگبری مشاهده میشـودب بـا توجـه بـه اینكـه  pHپسـابی کـه
سویهها از آن جدا شدند حدود  9بود ،فعالیـت بهینـه در محـدوده pH
قلیایی در مورد سویهای که از پساب جـدا شـده بـود منطاـی بـه ن ـر
میرسدب  E. coliسویه  NO3نیا توانایی رنگبری از مـاده رنگـاای آزوی
 C.I. Reactive Red 22را در محدوده  pHبهینه بین  7تـا  9مشـابه بـا
آنوه که در مورد سویههای منتخب در این مطالعـه دیـده شـد ،را دارد
[]21ب همچنین در مورد باکتری  S. oneidensis WL-7بهینـه فعالیـت
رنگبری بر روی ماده رنگاای  Reactive Black 5در محدوده  6 pHتا 8
گاارش شده است که تا حدودی نادیک به سویههای منتخـب در ایـن
بررســی اســت []19ب بــاکتری  Bacillus thuringiensis BYJ1نیــا در
محدوده  pHخنثی تا قلیایی بیشترین رنگبری را بر روی مـاده رنگـاای
 Remazol Black Bنشان داده و بیشترین فعالیـت رنگبـری آن در = 7
 pHدیده شده است []22ب

دکل  :2درصد رنگبری و میاان رشد در دماهای مختلف ،الف :سویه M77و ب :سویه M18ب
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Growth
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0.2
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0

0
11
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9

8
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7

6

5
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ب
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0.35

80
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5

pH

دکل  :3درصد رنگبری و میاان رشد در pHهای مختلف الف :سویه  M77و ب :سویه  M18ب
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دکل  :4درصد رنگبری و میاان رشد در غل تهای مختلف  NaClالف :سویه M77و ب :سویه M18ب

در بررسی ارر غل تهای مختلف نمک کلرید سدیم مشاهده شد
سویه  M18در غل تهای بین  2.5تا  %12.5نمک ،بیشترین میـاان
رنگبری را از خود نشان مـیدهـد ،امـا پـس از ماایسـه رشـد سـویه
براساس رابطه آماری در این غل تها ،با توجه به اینكه این سـویه در
غل ت  % 12.5با همان میاان رنگبری ،رشـد کمتـری داشـته اسـت،
پس بنابراین این غل ت نمک میتواند به عنوان غل ت بهینه انتخـاب
شود اما در مورد سویه  M77در غل تهـای  2.5تـا  % 10بیشـترین
رنگبری اتفاق افتاده و هیچ رابطه معنادار در میـاان رنگبـری و رشـد
سویه در این غل تها وجود ندارد شكل)4ب بنابراین هر دو سـویه در
حضور نمک فعالیت رنگبـری بیشـتری دارنـدب ایـن افـاایش فعالیـت
رنگبــری در حضــور نمــک در مــورد بــاکتری تحمــل کننــده نمــک
 Halomonas sp.و در ارتبا با ماده رنگاای  Remazol Black Bنیـا
گــاارش شــده اســت []23ب ســویه دیگــری از ایــن بــاکتری بــه نــام
 Halomonas sp strain GTWنیا برای رنگبری به نمک وابسته بـوده
و بیشترین فعالیت رنگبری از مواد رنگاای آزو را در غل ت بین  10تا
 % 20از  NaClاز خود نشان داد []24ب جدایـه قـارچی Neosartorya
 sp.نیا با قابلیـت رشـد در محیطـی بـا  %10نمـک ،توانـایی جـذب
زیستی ماده رنگاای آزوی کنگو قرما را دارد []25ب ارـر غل ـتهـای
مختلف نمک بر روی فعالیت رنگبری ،به بارهای سطحی آنـایم مـررر
در رنگبری و فعالیت آنها در حضور این نمک مربو میشودب توانـایی
رنگبری در محدوده وسیعی از غل تهای مختلف نمک بسـیار حـائا
اهمیت است به طوری که میتواند استفاده از سویه مورد ن ر را برای
رنگبری پساب در صنعت مناسب گرداند []2، 7، 10، 16ب
بررسی نتای تاریر غل تهای مختلف ماده رنگاا بـر روی رنگبـری
دو سویه منتخب نشان داد که طبق آنالیا آمـاری  ،ANOVAدر سـویه
 M77اختالف معناداری در میاان رنگبری و رشد در غل ـت 400 mg/l
که رنگبری بهتری نسبت به سایر غل تهای دیگر داشـته) نسـبت بـه
سایر غل تها وجـود دارد و در سـویه  M18ایـن اخـتالف معنـادار در
میاان رنگبری و رشد در غل تهای  400و  600 mg/lماده رنگـاا کـه
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رنگبـــری بیشـــتری داشـــتند بـــا ســـایر غل ـــتهـــا وجـــود دارد،
به طوری که با افاایش غل ت ماده رنگاا ،رنگبری بسیار ناچیای از هـر
دو سویه مشهود بوده استب با سنجش میاان رشد سویهها در بیستمین
روز پــس از تلاــیح نشــان داده شــد کــه از غل ــتهــای  400تــا
 1000 mg/lبه ترتیب توانایی رشد سویهها کمتر شده به طوری کـه در
غل ت  5000 mg/lفاقد رشـد بـودهانـد کـه ایـن خـود بیـانگر رابطـه
مستایم رشد و رنگبری این سویههـا اسـت و همونـین توانـایی زنـده
ماندن سویهها در غل تهای بـاای  1000و  5000 mg/lمـاده رنگـاا
نیا ارزیابی شـد کـه هـر دو سـویه فاـط در غل ـت  1000 mg/lزنـده
باقی ماندندب بنابراین افاایش غل ت ماده رنگـاا عمـدتاً موجـب کـاهش
رشد و توانایی رنگبری سویهها میشودب به طوری که در غل ـت بـاای
ماده رنگاا  )5000mg/lهیوگونه رشـدی دیـده نشـدب کـاهش میـاان
رنگبری و رشد سویهها در غل تهای باا ممكن اسـت بـه دلیـل مهـار
فعالیتهای متابولیكی سویهها در ارر سمیت ماده رنگاا باشدب با توجه به
گاارشات به دست آمده ،مواد رنگاا ،سنتا اسـیدهای نوکلئیـک [ ]27و
رشد سلول [ ]28را مهار میکنندب از آنجایی که میاان رنگبری سویههـا
به میاان رشد آنها بستگی دارد ،در نتیجه در غل ـتهـای بـاای مـاده
رنگاا به دلیل کاهش رشد سویهها ،کاهش رنگبری مشاهده میشودب
با اینكه تاکنون سویههای کمی با توانایی رشد در غل ـت بـاای
ماده رنگـاا گـاارش شـدهانـد [ ،]29 .28 .10 .9مـواردی از رشـد و
رنگبری میكروارگانیسمها در غل ـت بـاای مـاده رنگـاا وجـود داردب
باکتری  P. mirabilisدر غل ت باای ماده رنگاای آزوی RED RBN
 ،)1000 mg/lدر حدود  %85را رنگبری کرد []20ب

4ـ نتیجهگیری
با توجه به قابلیتهای سویههای منتخب در این مطالعه مبنی بر توانایی
رنگبری در حضور نمک  1 NaClتا  ،)%15محـدوده وسـین  5 pHتـا
 )11و غل تهای باای ماده رنگـاا  ،)1000 mg/mlمـیتـوان آنهـا را
گاینههای مناسبی برای کاربردهای عملی در صناین در ن ر گرفتب
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