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بررسی تجزیه زیستی هگزادکان توسط سیانوباکتری Schizothrix vaginata ISC108

و اثر آن بر میزان رشد ،رنگیزهها و فتوسنتز
رویا غفاری* ،1ندا سلطانی ،2مهناز مظاهری

اسدی3

1کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
2دانشیار ،گروه میکروبیولوژی نفت ،پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ،تهران
3دانشیار ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،پژوهشکده زیست فناوری ،تهران
تاریخ دریافت22/3/6 :

تاریخ پذیرش22/6/23 :

چکیده
نفت بهعنوان یک ترکیب آلی ،اصلیترین مادهای است که نه تنها تامینکنندده اندرژی بلکده مداده اولیده سدا ت
بسیاری از موارد مورد نیاز بشر امروزی محسوب میشود ولی متاسفانه در مراحل مختلد

اسدتخرا  ،انتقدا و

پاالیش هیدروکربنهای نفتی منجر به آلودگی سطح وسیعی از محیط زیست میگردد .در این مطالعه به بررسدی
میزان تجزیه زیستی هگزادکان به عنوان یکی از آالیندههای نفتی توسدط سدیانوباکتری Schizothrix vaginata

 ISC108و اثر آن بر میزان رشد ،رنگیزههای فتوسنتزی و فتوسنتز در این سیانوباکتری پردا ته شده اسدت .ایدن
سیانوباکتری پس از الصسازی در محیط کشت جامد؛ به محیط  BG11مایع منتقل گردید .پدس از آن نمونده
الص شده توسط هگزادکان  %1تیمار گردید .میزان تجزیه هگزادکان به روش آنالیز گاز کروماتوگرافی (،)GC
میزان رنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین با روش اسدککتروفتومتری و ندر فتوسدنتز بدهوسدیله
دستگاه  Oxyviewاندازهگیری شد .نتایج حاصله حاکی از آن است که هگزادکان به میزان قابل تدوجهی توسدط
این سیانوباکتری تجزیه شده است .میزان کلروفیل ،فتوسنتز و فیکوبیلی پروتئین در شاهد بیشتر بود .ایدن نتدایج
بیانگر پتانسیل سیانوباکتری مذکور در تجزیه زیستی آلودگی های ناشی از هیدروکربن آلیفاتیک و اسدتفاده از آن
به عنوان منبع کربن است.
واژگان کلیدی :فیکوبیلی پروتئین ،کروماتوگرافی گازی ،کلروفیل ،هیدروکربن آلیفاتیک.
مقدمه1

میتوان به آلدودگیهدای نفتدی اشداره نمدود .نهدر بده

یکی از معضالتی که بشدر امدروزی بدا آن روبدرو

مضرات نشت و گسترش این نوع آلودگیها بر محدیط

است ،آلودگیهای زیست محیطی ناشی از رشد سریع

زیست ،امدروزه از روشهدای مختلفدی بدرای مرتفدع

جمعیت ،صنعتی شدن و توسعه تکنولوژی مدیباشدد.

سا تن آن استفاده میگردد که از جمله آنها میتدوان

آثار زیانبار ناشدی از ایدن آلدودگیهدا در بخدشهدای

به روشهدای حرارتدی ،فیزیکوشدیمیایی و بیولوژیدک

زندگی گریبانگیدر انسدانهدا مدیباشدد .ایدن

اشاره کدرد (سدلطانی و همکداران .)1331 ،روشهدای

آلودگی ها از منابع مختلفی ناشی میگردد که از جمله

زیستی که امروزه استفاده میگردندد ،بدا بهرهمنددی از

مختل

علم جدید بیوتکنولوژی ،فاقد آثار سوء بدوده و بسدیار
کددم هزیندده میباشددند .اسدداس ایددن روش اسددتفاده از

*نویسنده مسئو ghafari.r1366@gmail.com :
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میکروارگانیسددمها در تجزیدده ترکیبددات نفتددی اسددت.

به اجزایی با وزن مولکدولی کمتدر یدا بدا ت ییدر آن بده

Stephen and

اجزایی با قطبیت بیشتر انجام میپذیرد .نشان داده شده

;ManNaughton, 1999
Alexander,
;1994
 ،)Rittmann, 1993قارچها ()Coulibaly et al., 2003

است که گونههای متفاوت ریزجلبکی به ور بیعدی

تددداکنون از تعددددادی باکتریهدددا (

هم ترکیبات آروماتیک و هم آلیفاتیک هیددروکربنهدا

و ا یراً گیاهان عالی در فرآیند بهبود زیسدتی اسدتفاده

را تجزیه میکنند (.)Gamila et al., 2003

شده است (.)Machete et al., 1997

از جمله هیدروکربنهای نفتی که ریز جلبدکهدا

نفت ام یک ترکیب پیچیده از هدزاران ترکیبداتی

قادر به تجزیه آنها میباشند ،میتدوان بده هگزادکدان

اسددت کدده مددیتوانددد بددالقوه توسددط گددروه بزرگددی از

اشاره کرد .هگزادکان کده کتدان نیدز نامیدده مدیشدود

میکروارگانیسددمهددای ددا و آب تجزیدده شددود.

ترکیبی شیمیایی شامل یک زنجیره  11کربنی میباشدد

ریزجلبکها تجزیده کنندده هیددروکربنهدا هسدتند و
بخش مهمی از اکوسیستم ا

که شکل ظاهری ایدن ترکیدب ،مدایع شدفاف بیرند

را تشکیل میدهند که

است و از ترکیبات آلیفاتیک نفتی محسدوب مدیشدود

بخش قابل توجه ( 21درصد) زی توده میکروبی ا

(.)www.wikipedia.com

را تشکیل میدهند که بهدلیل حساسیت به آلودگیهای

سیانوباکتری  Schizothrix vaginata ISC108کده

متعدد در محیط کشت ود ،میتوان از آنها بهعندوان
بیواندیکاتور آلودگی استفاده کدرد (

در این پژوهش مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده اسدت از

Megharaj et al.,

انواده  Oscillatoriacaeاز سیانوباکتریهای ریسدهای

 .)2000رفتددار ایددن میکروارگانیسددمهددا مقاومددت و

اسددت (سددلطانی و افدداری Abed .)1331 ،در سددا

بردباری باالی ایدن موجدودات را در شدرایط افرا دی

2212؛ بر میزان تجزیده هگزادکدان و دنددین ترکیدب

محیطی نشان میدهد ( .)Diestra et al., 2007گذشته

نفتی دیگر توسط این میکروارگانیسمها پردا ته است.

از آسیبهای جدی که هیدروکربنهای نفتی به محیط

همچندین  Abedو  )2222( Kösterنیدز بررسدیهدایی

وارد مددیکننددد بررسددی اثددرات سددمی آنهددا روی
میکروارگانیسمهای ا

پیرامون نقش ریزجلبک ها در تجزیده ترکیبدات نفتدی

و فعالیت آنها اهمیت دارد.

انجام دادهاند.

اثرات هیدروکربنهای نفتدی بده ویدژه نفدت دام در

هدف از ایدن پدژوهش ،مطالعده و بررسدی میدزان

جلبکهدای دریدا و آب شدیرین مطالعده شدده اسدت
(

تجزیددده زیسدددتی هگزادکدددان توسدددط سدددیانوباکتری

;Atlas and Bragg, 2009; Kumar et al., 2009

 Schizothrix vaginata ISC108جدداسدازی شدده از

;Dubey et al., 2011; Agbozu and Opuene, 2009

) ولی ا العداتی دربداره اثدرات نفدت روی جمعیدت

سددواحل جزیددره ددار و اثددر آن بددر میددزان رشددد و

در

رنگیددزههددای فتوسددنتزی نهیددر کلروفیددل ،فیکددوبیلی

سیانوباکتریها و جلبکها در اکوسیستمهای دا

پروتئینها و نیز نر فتوسنتز بود.

ایران و سطح بینالمللی کمتر منتشر شده است.
شواهد روزافزون نشان از نقش موجودات فتوسنتز

مواد و روشها

کننددده صوص داً سددیانوباکتریهددا در اکسیداسددیون و
تجزیه هیدروکربنهدا وجدود دارد (

نمونددده سدددیانوباکتری

Al-Hasan et al.,

Schizothrix vaginata

 .)2001; Raghukumar et al., 2001ایددددن

 ISC108از سواحل جزیره ار جمعآوری گردید و

سیانوباکتریها قادر به فتوسنتز ،مصرف و اکسید کردن

پس از انتقا به آزمایشگاه بر روی محیطهدای کشدت

 –nآلکانها هستند که این فرایند با اکسیداسیون آنهدا

جامددد کشددت داده شددد .پددس از پاسدداژهای متددوالی
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کلنیهای الص مربوط به نمونه جداسازی شده و بر

و بددا سددتون و اسددتانداردهای تخصصددی مربددوط بدده

داده شددند ( Andersen,

هگزادکان مورد اسدتفاده قدرار گرفدت .بدرای بررسدی

 .)2005سکس نمونهها به محیط کشت تخصصی مدایع

توانایی سیانوباکتری در تجزیه هگزادکان محیط کشت

 BG11منتقددل شدددند .پددس از آن تیمددار  1درصددد

 BG11تهیدده شددد و میددزان فعالیددت تجزیددهای ایددن

هگزادکان در محیط کشت  BG11به ریز جلبک مدورد

سیانوباکتری با استفاده از آنالیز  GCتعیین شد .دستگاه

نهر داده شد و تحت شرایط مطلوب کشت از نهر دما

گدداز کرومدداتوگرافی مددورد اسددتفاده در ایددن پددژوهش

 ،32±2°Cنور  12میکرومدو فوتدون برمتدر مربدع بدر

 Shimadzuمد  ،15Aبا دتکتور یونیزاسیون شدعلهای

ثانیه pH 1 ،و هوادهی قرار گرفت.

( )FIDو سددتون  Rtx-5Msبدده ددو  32متددر و قطددر

روی پلیتهدای مجدزا قدرار

 2/22میلیمتر بود .پدس از گذشدت  4روز از افدزودن

رشد سیانوباکتری از ریق میزان جذب ندوری در

هگزادکان بده محدیط کشدت سدیانوباکتری آندالیز

و مو  122 nmی  11روز ،هر دو روز یدکبدار
اندازهگیدری شدد .سدکس منحندی رشدد سدیانوباکتری

GC

انجام گردید.

مذکور رسم شد و ندر رشدد نمونده بدر ایدن اسداس

ا العات بهدست آمده توسط نرمافزارهدایی مانندد

محاسبه گردید .برای سنجش مقدار کلروفیدل از روش

 SPSS ،Excelمورد تجزیه و تحلیل فیزیولوژیکی قرار

 )1312( Markerاستفاده شدد .بددین منهدور پدس از

گرفت .آنالیزهای آماری بر اسداس سده تکدرار در هدر

عصاره گیری با متانو  ،جذب در و مدو 112 nm

آزمون و آندالیز واریدانس یکطرفده  ANOVAو در
 Tukeyانجام شد.

وانده شد و مقدار کلروفیل محاسبه گردید.
بهمنهور اندازهگیری فعالیت فتوسدنتزی از دسدتگاه
اکسی ویو استفاده شد .در این روش از تزریدق 2 mL

نتایج

سوسکانسیون جلبک استفاده گردیدد و میدزان تصداعد

ماکزیمم ندر رشدد نمونده سدیانوباکتری در ایدن

اکسیژن در  1دقیقه محاسبه شد ( .)Dodds, 1989برای

مطالعه به میزان  2/43 d-1تحت تیمار هگزادکدان بدود.

از

که این میزان در آنالیز آماری ،ا دتالف معندیداری در

روش  Wymanو  )1331( Fayاسددتفاده شددد .بدددین

مقایسه با نر رشد نمونه شاهد بده میدزان  2/13 d-1از

اندددازگیری میددزان فیکوبیلیپروتئینهددای مختلدد

منهددور نموندده سددیانوباکتری بدده مدددت  2سدداعت در

ود نشان نداد.

تدداریکی و یخچددا ( 4درجدده سددانتیگراد) ،بددا کمددک

نتددایج فیزیولددوژیکی رشددد نشددان داد ندده تنهددا

گلیسرو تحدت فشدار اسدمزی شددید قدرار گرفدت.

هگزادکان بازدارندده رشدد نبدوده اسدت بلکده باعد

جددذب آنهددا در مقابددل شدداهد مناسددب در ددو

رشدی مانند شاهد در نمونه سیانوباکتری مورد تحقیق

مو های 112 ،122 ،122و  212نانومتر وانده شد.

شد بیدانگر تواندایی سدیانوباکتری در اسدتفاده از منبدع

بهمنهور بررسی توانمندی سدیانوباکتری مدوردنهر

کربن آلی به وبی منبع کربن معدنی است (شکل .)1

در تجزیه هگزادکان بهعنوان شا ص آالینده نفتدی در
این مطالعه ،سنجش توسط دستگاه گاز کرومداتوگرافی
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شکل  :1منحنی رشد نمونه  Schizothrix vaginata ISC108در شاهد و تیمار هگزادکان
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شکل  :2میزان کلروفیل و فتوسنتز نمونه  Schizothrix vaginata ISC108در شاهد و تیمار هگزادکان

شددکل  ،2نتددایج حاصددل از اندددازهگیددری میددزان

مشاهده شد .همچنین در ایدن شدکل میدزان فتوسدنتز

کلروفیددل را در نموندده شدداهد و نیددز تحددت تیمددار

باالتر در تیمار  1درصد هگزادکان در مقایسه با نمونده

هگزادکان نشان میدهد .بیشترین محتوای کلروفیل بدا

شاهد نشان داده شد .نتایج آنالیز آمداری حداکی از آن

میزان  3/14 µg mL-1مربوط به نمونه شداهد بدود .بدا

است ا تالف معنی داری بدین نمونده شداهد و تیمدار

توجه به نتایج آنالیز آمداری ا دتالف معندیداری بدین

هگزادکان در این صوص نیز وجود داشت.

مقدار کلروفیل نمونهی شاهد بدا تیمدار  %1هگزادکدان
جدول  :1مقادیر رنگیزه های فیکوبیلی پروتئینی در  Schizothrix vaginata ISC108در نمونه شاهد و تیمار هگزادکان
تیمار

*APC

†PC

‡PE

§PBP

شاهد

32/14 ± 1/32a

22/12 ± 2/12 a

1/11 ± 2/21a

14/33 ± 4/21 a

هگزادکان

11/23 ± 2/12c

1/22 ± 2/34b

1/21 ± 2/31a

23/34 ± 3/11 b

حروف یکسان نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار است؛ دادهها  X ±SEرا نشان میدهند.
*

APC: Alophycocyanin
PC: Phycocyanin
‡
PE: Phycoerithrin
§
PBP: Phycobiliproteins
†
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نشاندهنده مقاومدت نمونده سدیانوباکتری بده حضدور

همان ور که در جدو  1نشان داده شدده اسدت،
میددزان کلیدده فیکددوبیلی پددروتئینهددا (بدده اسددت ای

هیدروکربن نفتی است که مطابق بدا یافتدههدای

فیکددواریترین) در نموندده شدداهد نسددبت بدده تیمددار

( )2212در سویه  Synechocystisمیباشد .هدمدندین

هگزادکان بیشتر بود .همانگونه که مشداهده مدیشدود

 Gamilaو همکدداران ( )2223نیددز مطالعدداتی در ایددن

بین تمامی رنگیزههدا بده جدز فیکدواریترین ،ا دتالف

صوص در سویههای  Oscillatoriaو  Anabaenaبا

معنیداری وجود داشت.

Abed

تیمار نفت ام انجام دادهاندد .در سدویههدای مدذکور

همدنین در ایدن پدژوهش بده بررسدی توانمنددی

افزایش زیتوده نسبت به نمونه شاهد در پدی افدزودن

سددیانوباکتری مددورد آزمددایش در تجزیدده هگزادکددان

 2/1درصد نفت ام دیده شده اسدت ،ایدن در حدالی

پردا تدده شددد کدده بدددین منهددور از روش آنددالیز

است که رشد بیشینه متفاوت بوده است .اگرده میدزان

کروماتوگرافی گازی ( )GCاستفاده گردید .همانگونده

جذب نوری و در نتیجه رشدد سدیانوباکتری در تیمدار

که در شدکل  3مشداهده میگدردد ایدن سدیانوباکتری،

هگزادکان افزایش داشت اما این افزایش از روز پدنجم

آالینددده نفتددی هگزادکددان را بدده میددزان زیددادی (11/2

پس از تیماردهی ایجاد شده است .ایدن مطدابق نتیجده

درصد) تجزیه کرده است.

مطالعه  Kumarو همکاران ( )2223می باشد که اظهار
داشدددتند پدددس از  12-1روز از تیمددداردهی ،تمدددام
سلو های تیمار داده شده شروع به رشد در این محیط
کشت کردند این میتواند به دلیدل تحریدک ت ییدرات
باشد که سلو ها را قادر به تنهیم ت ییرات در شدرایط
فیزیولوژیکی متفاوت کرده است .پس میتدوان نتیجده
گرفددت کدده سددیانوباکتری  Schizothrix vaginataبدده
مدت پنج روز در حا سازگار شدن با شدرایط ایجداد

شکل  :3میزان تجزیه هگزادکان توسط Schizothrix

شده در پی افزودن هگزادکان به محدیط کشدت دود

)%( vaginata ISC108

بوده است.

بحث

بر اساس نتایج به دسدت آمدده از سدنجش میدزان

در سا های ا یر ،در ایران رویکرد پدژوهشهدای

کلروفیل در تیمدار هگزادکدان ،میدزان ایدن رنگیدزه در

جدید به رف مسائل زیست محیطی بوده است .ولی

حضور هگزادکان  1درصد کداهش یافتده اسدت .ایدن

بیشتر این تحقیقات متمرکز بدر میکروارگانیسدمهدایی

نتایج نشاندهنده آن است کده افدزودن هگزادکدان بده

ماننددد بدداکتریهددا یددا قددارچهددا مددیباشددد .اسددتفاده از

میزان  1درصد به محیط کشت

ریزجلبکها به عنوان منابع بیعی برای تجزیه زیسدتی

Schizothrix vaginata

منجر به کاهش محتوای کلروفیلی در این سیانوباکتری

آالیندههای نفتی بسیار کدم مدورد توجده بدوده اسدت.

بوده است .کاهش در محتوای کلروفیدل مدیتواندد بده

مطالعه حاضر ،جزو اولین تحقیقاتی است کده در ایدن

دلیل مهار بیوسدنتز کلروفیدل باشدد کده بدا مهدار آلفدا

حوزه در ایران انجام گرفته است.

آمینولوولونیددک اسددید دهیدددروژناز و پروتوکلروفیلیددد

بددر اسدداس نتددایج بدده دسددت آمددده ،میددزان رشددد

ردوکتاز ایجداد شدده باشدد .ایدن نتدایج بدا یافتدههای

سدیانوباکتری  Schizothrix vaginata ISC108تحدت

 )2221( Sundaramمطابقدددت دارد کددده نشدددان داده

تیمددار هگزادکددان ماننددد شدداهد بددوده کدده ایددن امددر
00
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آالیندددههددای محیطددی از قبیددل بنددزن و تولددوئن در

دارد .اثر تحریک کننددگی یدا مهدار فتوسدنتز توسدط

الهتهای بداال منجدر بده کداهش مقددار کلروفیدل و

هگزادکان ،ممکدن اسدت بدهدلیدل ت ییدرات در نفدو

ایرفعا شدن فرآینددهای حیداتی از قبیدل فتوسدنتز و

پذیری اشاء باشد .الهتهای پائین موجدب افدزایش

جذب نیترات شوند.

نفو پذیری اشا میشود در حالیکه الهتهای باال در
نفدددو پدددذیری اشدددا ا دددتال ایجددداد مدددی کنندددد

در سیانوباکتریها فیکوبیلی پروتئینها که به سطح

(.)Vanoverbeak and Blondeau, 1954

اسددترومایی اشددای تیالکوئیدددی متصددلاند بدده عنددوان
گیرندددههای اولیدده نددوری بددرای فتوسیسددتم  Πعمددل

بددر اسدداس نتددایج بددهدسددت آمددده از آنددالیز گدداز

میکنند .سا تار و عملکدرد فیکدوبیلی پدروتئینهدا در

کرومداتوگرافی ،سدیانوباکتری

پاسخ به تنشهای گوناگون متفاوت است .در حالیکه

 ISC108توانمندی بسیاری در تجزیه هگزادکدان دارد.

تمام سیانوباکتریهدا فتواتدوتروف هسدتند بسدیاری از

در گذشدددته نتدددایج مشدددابهی از بررسدددی تواندددایی

آنها میتوانند از اجزای ( DOCکدربن آلدی محلدو )

آلودگیهای هیددروکربنی توسدط سدیانوباکتریهدا بده

برای رشد هتروتروفی یا میکسوتروفی در نور اسدتفاده

دسدددت آمدددده اسدددت ،بددده دددور م دددا

کنند (.)Al Hasan et al., 2001

()2212پژوهشددی در جهددت مقایسدده تجزیدده اجددزای

در ایددن پددژوهش میددزان رنگیددزههددای فیکددوبیلی

Schizothrix vaginata

آلیفاتیک نفت ام بدین  3سدیانوباکتری

پروتئینی سیانوباکتریSchizothrix vaginata ISC108

Ibraheem

Nostoc sp.,

 Phormidium sp.و  Anabaena sp. ISC55انجدام
داد.

در تیمار هگزادکان  1درصداندازهگیدری شدد .در پدی

سیانوباکتریهایی از قبیل

افزودن هگزادکان ،این رنگیزهها روند کاهشی مشابهی
را دنبا کردند .نتایج حاصل از ایدن پدژوهش مطدابق

Anabaena cylindrical,

 P.faveolarum, Oscillatoria sp.و

Agmenellum

نتددایج  Suamyaو  )2221( Sundaramاسددت کدده بددر

 quadraplicatumقادر بده تجزیده ترکیبدات مختلد

روی اثر تولوئن ،بنزن و زایلن بر میزان رنگیزههایی از

آروماتیددک و آلیفاتیددک هسددتند (

قبیددل کلروفیددل ،کاروتنوئیددد و فیکوسددیانین  4گوندده

 .)1980سیانوباکتریها با بداکتریهدای تجزیده کنندده

Nostoc muscorum, Synechococcus

نفت همکداری مدیکنندد و توسدط پلدیسداکاریدهای

PCC7942,

ار سلولی دود از شسدته شددن آنهدا جلدوگیری

سدیانوباکتری
Anabaena

platensis,

Spirulina

 cylindricaانجام شد.

Cerniglia et al.,

میکنند ،همدنین سیانوباکتریها برای این بداکتریهدا

نتددایج بددهدسددت آمددده از تدداثیر الهددت  1درصددد

اکسیژن و نیتروژن ت بیت شده را فراهم میکنندد .ایدن

هگزادکان بر فعالیت فتوسنتزی سیانوباکتری مورد نهر

نقش ایر مستقیم سیانوباکتریهدا در موفقیدت مراحدل

نشان داد میزان فعالیت فتوسنتزی در تیمار هگزادکدان

زیستپاالیی بسیار مهم است (.)Abed et al., 2002

 1درصد در مقایسده بدا نمونده شداهد دارای ا دتالف
کاهشی معنادار بوده و کاهش یافته اسدت .ایدن نتیجده

نتیجهگیری نهایی

مطددابق بددا نتددایج  Suamyaو  )2221( Sundaramاز

مشدداهدات فیزیولددوژیکی و بررسددیهددای گدداز

بررسی اثرتولوئن ،بنزن و زایلن به محدیط سدویههدای

کرومدداتوگرافی ،ایددن نهددر را تاییددد مددیکنددد کدده

سیانوباکتریها است .همچنین با نتدایج  Altamiranoو

سددیانوباکتری مددورد مطالعدده قددادر اسددت زندددگی

همکاران ( )2222بر روی  Ulva rigidaنیدز مطابقدت

هتروتروفی داشدته و از هیددروکربنهدای نفتدی نهیدر
04
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