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 مقاله پژوهشي 

  هاي غالب موجود در لجن فعال واحد جداسازي و شناسایی میکروارگانیسم
  و بررسی پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل ABSتصفیه پساب 

  
  ٦، محمدرضا فرشچيان٥، زهره شيري٤رهنماي اکبري، نجيبه اصل ٣، محمد مسافري٢*، محمد شاکرخطيبي١زهرا اکبري

 
  01/04/1395تاریخ پذیرش  31/01/1395تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

هاي پساب خروجی عنوان یکی از آالیندهدر صنایع پتروشیمی کاربرد دارد و به ABSعنوان ماده اولیه اصلی در تولید رزین اکریلونیتریل به :هدف و زمينهپيش
هاي بیولوژیکی در تصفیه این پساب، این مطالعه باهدف جداسازي و شناسایی باشد. با توجه به اهمیت کاربرد سیستممطرح می ABSفرایند تولید 
 انجام شده است. و ارزیابی پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل  ABSهاي غالب موجود در واحد بیولوژیکی تصفیه پساب میکروارگانیسم

، سابروزدکستروز PCA ،R2Aهاي کشت برداري از حوض هوادهی بررسی گردید. بدین منظور، از محیطنوبت نمونه 8: ساختار جمعیت میکروبی با کار مواد و روش
ها از هاي بیوشیمیایی و براي شناسایی قارچاز آزمونها منظور شناسایی جنس باکتريها استفاده شد. بهها و قارچمنظور کشت عمومی باکتريآگار و رزبنگال به

تفاده از کروماتوگرافی اسید با اسکشت روي الم استفاده شد. پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل، از طریق تعیین غلظت اکریلونیتریل، اکریالمید و اکریلیک
  ارزیابی گردید.    (GC)گازي 
هاي جنس متعلق به نایسریا، موراکسال، آلکالیژنز، باسیلوس، سودوموناس، شیگال و استافیلوکوکوس بوده است. قارچ 7شده، جداسازيباکتري  20: از مجموع هايافته

 71ش دهنده کاهسیلیوم بوده است. نتایج بررسی حذف اکریلونیتریل نشانشده نیز شامل آسپرژیلوس، کلدوسپوریوم، تریکودرما، کریزسپوریوم و پنیشناسایی
 mg/l 94در ورودي به  mg/l 39عنوان یکی از محصوالت نهایی تجزیه اکریلونیتریل از اسید بهدرصدي این آالینده در واحد بیولوژیکی بوده است. غلظت اکریلیک

  در خروجی افزایش یافته و غلظت اکریالمید در طول واحد تصفیه تقریباً ثابت بوده است.   
، Alcaligenesهاي عنوان سودوموناس و آسپرژیلوس شناسایی شد. در این میان، جنسترتیب بهباکتري و قارچ غالب در واحد بیولوژیکی به: گيريبحث و نتيجه

Pseudomonas ،Bacillus  وMoraxella لونیتریل زجمله اکریدار ااند که توانایی تجزیه ترکیبات نیتروژنهاي نیتریفایر هتروترف شناسایی شدهعنوان باکتريبه
  را دارند.

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن، لجن فعال، فاضالب صنعتی، ساختار میکروبی ها: کليدواژه

  
 1395 مرداد، 375-383 ص، پنجم شمارههفتم، یست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  041-33355952، تلفن: دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشکده بهداشت، : آدرس مکاتبه

Email: shakerkhatibim@tbzmed.ac.ir 

  
  مقدمه

) منجر به ABSهاي اکریلونیتریل بوتادین استایرن (تولید رزین
 دار شده و در صورت عدمتولید فاضالب حاوي ترکیبات آلی نیتروژن

تصفیه مناسب، ممکن است باعث بروز آلودگی شدید محیط زیست 

                                                             
  زيتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييقات دانشجويته تحقيط، کميبهداشت مح يارشد مهندس يکارشناس يدانشجو ١
  يسنده مسئول)ز(نويتبر يار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيست، دانشيط زيمح يمهندس يدکترا ٢
  زيتبر يعلوم پزشکط، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه يبهداشت مح يمهندس يدکترا ٣
  زيتبر ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشک ي، مربيشناسکارشناس ارشد انگل ٤
  ، دانشگاه الزهرايولوژيکروبي، گروه ميولوژيکروبيکارشناس ارشد م ٥
  زيتبر ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيولوژيکروبيکارشناس ارشد م ٦

عنوان ماده اولیه اصلی در تولید رزین . اکریلونیتریل به)1،2( گردد
ABS طور وسیعی در فرایندهاي صنعتی و تجاري مورد استفاده به

 С 65˚ین ترکیب، یک آالینده فرار با نقطه جوش گیرد. اقرار می
متحده زیست ایاالتباشد و از سوي آژانس حفاظت محیطمی
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(USEPA) بنديزا براي انسان طبقهدر فهرست ترکیبات سرطان 
. انتشار این ترکیب از فرایندها و فاضالب صنعتی به )3(شده است

هاي شکل بخار و مایع است و در صورت مواجهه انسان با غلظت
3mg/m 5-5/2ها و ، در درازمدت باعث کاهش شدید گلبول

 .)4(شود هموگلوبین خون می
ار عنوان یک گزینه اقتصادي و سازگفرایندهاي تصفیه زیستی به

طور متداول در تصفیه فاضالب واحدهاي تولید با محیط زیست به
. با توجه به تنوع زیاد )5(اندمورد استفاده قرار گرفته ABSرزین 

هاي صنعتی، ها و وجود ترکیبات سمی در فاضالبآالینده
اشته د هایی که توانایی سازگارشدن با یک آالینده رامیکروارگانیسم

باشند، در محیط غالب شده، نقش اساسی را در تصفیه آن آالینده 
 توجهی در سرعتایفا خواهند کرد و این سازگاري باعث افزایش قابل

تجزیه زیستی و کارایی سیستم تصفیه خواهد شد. در این راستا، 
تجزیه زیستی اکریلونیتریل در فاضالب توسط برخی از محققان با 

کتریا، باهاي باکتریایی ازجمله آرتروباکتر، کورینههاستفاده از گون
اسیدووروکس و  )7(، رودوکوکوس)6(نوکاردیا و سودوموناس 
گزارش شده است.  )9(و اسینتوباکتر  )8(کوماموناس آزمونوسترونی

اي آمیزي برطور موفقیتها بهات دیگر، برخی از این گونهدر تحقیق
ده قرار مورد استفا )9, 8(و فاضالب )10(حذف اکریلونیتریل از خاك

 اند. گرفته
منظور بررسی سرعت تجزیه زیستی اکریلونیتریل، تحقیقات به

هاي مختلف این آالینده انجام شده است که دیگري با اعمال غلظت
توان به حذف کامل اکریلونیتریل با غلظت اولیه در این میان می

mg/l 2000  ساعت با استفاده از راکتور زیستی  140در مدت
تجزیه  )11(هوازي حاوي محیط باکتریایی مخلوط ناپیوسته

با استفاده از فرایند  mg/l 279اکریلونیتریل تا غلظت 
گیري از با بهره (Anoxic)دنیتریفیکاسیون در شرایط فاقد اکسیژن 

و  (Acidovorax facilis B)بی هاي اسیدووروکس فاسیلیسگونه
، حذف کامل )12( (Pseudomonas nautica) سودوموناس نوتیکا

 mg/l 889و  400هاي غلظت اکریلونیتریل در شرایط هوازي تا
و شناسایی باسیل  ABSترتیب از فاضالب واقعی و مصنوعی واحد به

اشاره نمود. در یکی از مطالعات محدود  )AAS6 )13گرم منفی 
ایی انجام شده در این زمینه در ایران، شاکرخطیبی و همکاران کار

هاي سازگارشده حاصل از لجن فعال واحد تصفیه میکروارگانیسم
فاضالب پتروشیمی را در حذف اکریلونیتریل موردبررسی قرار داده 
و ضمن جداسازي و شناسایی گونه غالب باکتریایی متعلق به 
گاماپروتئوباکتریا با عنوان سودوموناس پوتیدا، بازده حذف 

تا  30را در محدوده  ABSواحد اکریلونیتریل از پساب مصنوعی 
اکریلونیتریل  mg/l 1000تا  500هاي اولیه درصد در غلظت 6/98

  .)14( اندگزارش کرده
میکروبی لجن فعال و فعالیت با توجه به اینکه ساختار جمعیت 

هاي در ها وابسته به طبیعت و نوع هیدروکربنمیکروارگانیسم
، دما، pHدسترس، ترکیبات مغذي و دیگر شرایط محیطی ازجمله 

باشد اکسیژن محلول، اختالط سیستم و ساختار واحد بیولوژیکی می
، شناسایی ساختار میکروبی فعال موجود در یک سیستم )16, 15(

برداري طراحی و بهرهروزرسانی منظور بهتواند بهتصفیه می
. در راستاي ارزیابی )17(هاي تصفیه مورد استفاده قرار گیرد سیستم

، این مطالعه ABSعملکرد واحد تصفیه بیولوژیک پساب واحد 
هاي فعال موجود در باهدف جداسازي و شناسایی میکروارگانیسم

سیستم لجن فعال این واحد تصفیه پساب در پتروشیمی تبریز انجام 
ر این ک اکریلونیتریل دعالوه، پتانسیل تجزیه بیولوژیشده است. به

  واحد تصفیه موردبررسی قرار گرفته است.
  

  مواد و روش کار
تن در سال  35000با ظرفیت تولید  ABSواحد تولید رزین 

شود. یکی از واحدهاي مهم شرکت پتروشیمی تبریز محسوب می
ش تصفیه به روسیستم پیشپساب خروجی از این واحد توسط یک 

 تصفیهشده و پساب خروجی واحد پیش) تصفیه1لجن فعال (شکل 
منظور تصفیه تکمیلی به واحد بازیافت مرکزي مجتمع هدایت به

در جدول  ABSشود. خصوصیات پساب خروجی از واحد تولید می
  ارائه شده است. 1

  

آشغالگیر دانه گیر یکنواخت 
سازی

شناورسازی 
با هوای 
محلول

تانک هوادهی پساب ورودیزاللساز پساب تصفیه 
شده

  ABSفلودیاگرام واحد پیش تصفیه پساب واحد  ):۱شکل (
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  ABSخصوصیات پساب خروجی از واحد تولید  ):۱جدول (
 مقدار واحد پارامتر

Q /d3m 469 ± 58 

 C 46/34 ± 9/2° دما

pH   37/6 ± 016/0 

COD mg/1 1345 ± 414 

BOD5 mg/1 783 ± 473 

TSS mg/1 649 ± 574 

 mg/1 314 اکریلونیتریل

 mg/1 38 اکریالمید

 mg/1 8/8 اکریلیک اسید

 mg/1 54 ± 35 نیتروژن آمونیاکی

TKN mg/1 164 

  
ساعته)  8برداري مرکب ساعتی متناسب با دبی (ترکیب نمونه

برداري آب هاي استاندارد نمونهماه مطابق با روش 6نوبت طی  8در 
ین منظور تعیبرداري از لجن فعال بهو فاضالب انجام شده است. نمونه

و بررسی ساختار میکروبی انجام شده  MLVSSو  MLSSغلظت 
منظور بررسی پتانسیل حذف بیولوژیکی است. همچنین به
برداري از ورودي و خروجی واحد بیولوژیکی اکریلونیتریل، نمونه

ها، پارامترهاي اکسیژن موردنیاز انجام شده است. در تمامی نمونه
، کل (COD)، اکسیژن موردنیاز شیمیایی (BOD5)بیوشیمیایی 

، نیتروژن آمونیاکی و سیانید بر اساس (TKN)نیتروژن کجدال 
گیري شده دازههاي آب و فاضالب انهاي استاندارد آزمایشروش
اي با استفاده از صورت لحظهبه pHو  DOدما، . )18(است

 - AQUALYTICمتر مدل ( DOهاي پرتابل ترمومتر، دستگاه
AL20OXI و (pH ) متر مدلEDT RE 357-Microprocessor (

و  MLSSمنظور تعیین مقادیر گیري شده و بهدر محل اندازه
MLVSS  از کاغذ صافی فایبرگالس با قطر منافذµ 45/0  استفاده

ا استفاده اسید بشده است. غلظت اکریلونیتریل، اکریالمید و اکریلیک
مجهز به  (Varian CP 3800)از کروماتوگرافی گازي مدل 

 Capillary Column: CP- WAX)و ستون مویی  FIDآشکارساز 

52 CB 25m×0.32mm×1.2µm)   .تعیین شده است 
هاي جداسازي و شناسایی میکربی، منظور انجام آزمایشبه
هاي استریل از حوض هاي لجن فعال با استفاده از بطرينمونه

به آزمایشگاه منتقل گردید.  С4˚هوادهی برداشته شده و در دماي 
هاي کشت هاي هتروتروف هوازي از روشمنظور شمارش باکتريبه

وبی هاي میکرکشت بشقابی استفاده شد. شمارش سلول گسترده و
، سابروز PCA ،R2Aهاي کشت با روش کشت گسترده در محیط

از دوغاب لجن  ml10 انجام شد. بدین منظور،  RBدکستروز آگار و 
محلول بافر فسفات اضافه شده و  ml 90فعال برداشته شده و به 

سازي شد. ابر رقیقبر 10صورت سریالی در همان بافر فسفات، به
ها بر روي محیط منظور کشت هتروتروف) بهml 1/0مقادیر یکسان (

و محیط کشت متوسط مواد غذایی   PCAکشت غنی از مواد غذایی 
R2A ها از محیط کشت و براي کشت قارچRB  و سابروز دکستروز

شده بر روي هر یک از هاي تشکیلآگار استفاده شد. تعداد کلنی
روز انکوباسیون در  2هاي هتروتروف پس از ها براي باکتريمحیط

˚С 37 روز انکوباسیون در  7ها پس از و در مورد قارچ˚С 20 
هاي کشت انتخاب هاي متفاوت از محیطشمارش شد. سپس کلنی

سازي منظور خالصشده و بر روي محیط کشت نوترینت آگار به
هاي جداسازي شده، کشت داده شد. براي شناسایی باکتري

ها مورد استفاده قرار هاي استاندارد شناسایی باکتريروش
ها نیز از کشت روي الم و منظور شناسایی قارچ. به)19(گرفت
   .)21, 20(اده شدکاتن بلو استفسازي با محلول الکتوفنلشفاف
  
  هایافته

هاي انجام شده بر روي پساب ورودي گیرينتایج حاصل از اندازه
ارائه  2به واحد بیولوژیکی و لجن فعال داخل این واحد در جدول 

ها در محدوده در تمامی نمونه pHشده است. بر اساس نتایج، مقدار 
سازي قبل از واحد دلیل وجود واحد خنثیخنثی بوده که به

باشد. همچنین، میانگین مقادیر غلظت اکسیژن بیولوژیکی می
هاي تجزیه بوده که براي انجام واکنش mg/l 3ها نیز محلول نمونه

وب سبیولوژیکی هتروتروفیک و نیتریفیکاسیون غلظت مناسبی مح
  شود.  می

  
هاي پساب و لجن فعال در واحد ویژگی ): 2جدول (

  بیولوژیکی

 مقدار واحد پارامتر

DO mg/1 04/3 ± 
 C 2/31 ±8 /2° دما

pH --- 05/7 ± 
COD mg/1 638 ± 47 

BOD5 mg/1 237 ± 47 

MLSS mg/1 1816 ± 
MLVSS mg/1 1408 

  
ها، بر اساس نتایج بررسی میکروبی، پس از کشت اولیه نمونه

 48ها در طی هاي باکتریایی بر روي پلیتتعداد زیادي از کلنی
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هاي تکمیلی و ساعت انکوباسیون رشد کرده و با انجام آزمایش
 20هاي تشکیل شده، از مجموع سازي کلنیاختصاصی و خالص

جنس شامل نایسریا، موراکسال،  7جداسازي شده، جنس باکتري 
آلکالیژنز، باسیلوس، سودوموناس، شیگال و استافیلوکوکوس 

شده در هاي جداسازيشناسایی شدند. اطالعات مربوط به باکتري
  ارائه شده است. 3جدول 
  

  لجن فعال شده ازهاي جداسازيباکتري  ):٣جدول (

 جنس
هاي تعداد کلنی

 جداشده

درصد از کل 
 جداسازي

 9/24 105 شیگال

 1/26 110 نیسیریا

 1/31 131 سودوموناس

 9/4 21 آلکالیژنز

 5/5 23 استافیلوکوکوس

 2/3 13 موراکسال

 3/4 18 باسیلوس

 100 421 کل

  

هاي آسپرژیلوس، ها حاکی از شناسایی قارچنتایج کشت قارچ
ت. سیلیوم بوده اسکلدوسپوریوم، تریکودرما، کریزسپوریوم و پنی

ارائه شده  4ها در جدول نتایج حاصل از جداسازي و شناسایی قارچ
 است.

  
  هاي جداسازي شده از لجن فعالقارچ  ):٤جدول (

درصد از کل هاي تعداد کلنی جنس
 62 36 آسپرژیلوس

 3/10 6 تریکودرما

 6/20 12 کلدوسپوریوم

 44/3 2 کریزسپوریوم

 44/3 2 پنی سیلیوم

 100 58 کل

منظور بررسی پتانسیل حذف اکریلونیتریل و مکانیسم تجزیه به
بیولوژیکی و تبدیل این ترکیب به محصوالت میانی و نهایی در واحد 

پارامترهاي موردنیاز در پساب ورودي و خروجی از بیولوژیکی، آنالیز 
واحدهاي مختلف تصفیه ازجمله واحد بیولوژیکی انجام شده است. 
تغییرات پارامترهاي اکریلونیتریل، اکریالمید، اکریلیک اسید و 

  نشان داده شده است. 2آمونیاك در مراحل مختلف تصفیه در شکل 

  

  تغییرات غلظت اکریلونیتریل، اکریالمید، اکریلیک اسید و آمونیاك در واحد لجن فعال :)2شکل(
 

عنوان محصوالت نهایی تجزیه اکریلیک اسید و آمونیاك به
جزیه عنوان محصول میانی تبیولوژیکی اکریلونیتریل و اکریالمید به

دهنده نشان 2باشند. نتایج ارائه شده در شکل اکریلونیتریل می
افزایش غلظت اکریلیک اسید و آمونیاك در واحد بیولوژیکی بوده که 

زمان با کاهش غلظت اکریلونیتریل رخ داده است. مقادیر این امر هم
دهنده غلظت اکریالمید در طول تصفیه تقریباً ثابت بوده که نشان

 باشد.  تبدیل آن به محصوالت نهایی می
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  گیريبحث و نتیجه
هاي گرم منفی، از اجزاء اصلی ویژه باکتريها بهباکتري

روند. بر اساس مطالعات انجام شده، هاي لجن فعال به شمار میفلوك
ها در لجن فعال حضور دارند که تنها بخش صدها سوش از باکتري

هاي مبتنی بر کشت قابل ردیابی ها توسط تکنیکی از آنکوچک
 منظورهاي کشت مورد استفاده بهحال، تکنیک. با این)22(هستند

دلیل هاي قابل اعتماد تولید کرده و بهها قادرند دادهشناسایی باکتري
رد طور معمول موها بهارزان بودن و در دسترس بودن این روش

 .)23(گیرنداستفاده قرار می
ر شده، تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل دبر اساس تحقیقات انجام
شود که نتیجه مرحله نخست، تولید دو مرحله متوالی انجام می

هاي يوسیله باکتراکریالمید در اثر ترشح آنزیم نیتریل هیدراتاز به
کننده و حاصل مرحله دوم، تولید اکریلیک اسید و آمونیاك تجزیه

مالحظه  2. با توجه به شکل )11(باشد در اثر ترشح آنزیم آمیداز می
گردد که با حذف اکریلونیتریل، غلظت اکریلیک اسید و آمونیاك می

ر تري داشته است. بافزایش یافته و غلظت اکریالمید تغییرات کم
هاي اساس نتایج حاصل از جداسازي و شناسایی باکتري، از بین گونه

هاي آلکالیژنز، سودوموناس، باسیلوس و شناسایی شده، گونه
د که این باشنهاي نیتریفایر هتروترف میموراکسال متعلق به باکتري

تروژن عنوان منبع کربن و نیها اکریلونیتریل و اکریالمید را بهباکتري
 .)25, 24(دهندمورد استفاده قرار می

گردد که مالحظه می 3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  
هاي کشت مغذي رشد داده هایی که بر روي محیطازجمله باکتري

ساس باشند. بر ااند، دو نوع متعلق به سودوموناس و آلکالیژنز میشده
زیه ها و آلکالیژنزها در تجنتایج تحقیقات مشابه، توانایی سودوموناس

. )26, 14(ترکیبات آروماتیک و کلرینه مختلف گزارش شده است
همچنین، پیش از این، توانایی سودوموناس در تجزیه اکریلونیتریل 

توان به در تحقیقات مختلف گزارش شده است که از آن جمله می
و همکاران اشاره نمود که حاکی از شناسایی  Wangمطالعات  نتایج

کننده اکریلونیتریل در پساب عنوان تجزیهسودوموناس نوتیکا به
عات انجام شده توسط بر اساس نتایج مطال .)12(صنعتی بوده است 

عنوان شاکرخطیبی و همکاران، گونه سودوموناس پوتیدا به
کننده ترکیبات اکریلونیتریل و اکریالمید گزارش شده تجزیه
هاي مختلف سودوموناس مطالعه دیگري، توانایی گونه . در)14(است

 .)27(در تجزیه اکریالمید و سیانید گزارش شده است 
شکل گرم منفی هستند که اي میله هايها جزء باکتريسودوموناس

وط هاي مربکنند. بعضی از باکتريصورت تخمیري عمل نمیهرگز به
عنوان نوع ماده آلی مختلف را به 100به این گونه قادرند بیش از 

ها در منبع کربن مورد استفاده قرار دهند. توانایی باالي سودوموناس
هاي تولید آنزیم ها دردلیل توانایی آنتجزیه مواد آلی صرفا به

م ها در تنظیهاي این گونهکاتابولیکی نبوده بلکه، به قابلیت
  . )28(شود مسیرهاي متابولیکی مربوط می

فیه ها در تصها و استافیلوکوکوساز سوي دیگر، حضور باسیلوس
هاي صنعتی در مطالعات متعددي به اثبات بیولوژیکی فاضالب

هاي باسیلوس در تجزیه است. در این راستا، توانایی گونه رسیده
وسط محققین گزارش شده است. در و سیانید ت )29(اکریالمید

، باسیلوس )30(هاي باسیلوس پیومیلیس مطالعات دیگر، گونه
عنوان به )32(و استافیلوکوکوس سیئوري )31(سوبیتیلس 

 اند. همچنین، بر اساسکننده سیانید گزارش شدههاي تجزیهباکتري
ع کننده سریعنوان تجزیهشده، موراکسال بهنتایج تحقیقات انجام

. در خصوص توانایی شیگال براي )25(اکریالمید گزارش شده است
تاکنون گزارشی ارائه  ABSهاي موجود در پساب تجزیه آالینده

  نشده است. 
هاي هاي میکروبی، تمام میکروارگانیسمبر اساس نتایج بررسی

ها اند. این نوع باکترير این مطالعه غیرمتحرك بودهشده دشناسایی
منظور تجزیه مواد سمی مورد استفاده هاي متعددي بهدر پژوهش
اي و همکاران در مطالعه Akcil. بر این اساس، )33(اندقرار گرفته

هاي تصفیه هاي غیرمتحرك در سیستمباکتريکارآمدي 
   .)34(اند هاي حاوي مواد سمی را تأیید نمودهفاضالب

ها در ها در مقایسه با باکتريبا وجود اینکه رشد قارچ
 هايباشد، برخی از گونههاي لجن فعال بسیار محدود میسیستم

. بر اساس  )22(اندهاي لجن فعال مشاهده شدهقارچی در فالك
نتایج تحقیقات انجام شده، بخشی از تخریب بیولوژیکی ترکیبات آلی 

 باشد که در این فرایند، ترکیبات سمیمربوط به جذب بیولوژیکی می
هاي ها، جذب سلولبه جاي تجزیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم

هاي زنده و مرده شوند. در این مکانیسم، سلولمیکروبی می
هاي بیولوژیکی عنوان جاذبها بهبوده و قارچتأثیرگذار میکروبی

(Biosorbent) هاي آسپرژیلوس اند. در این میان، گونهشناخته شده
توانند در جذب و تجزیه بیولوژیکی ترکیبات سیانیددار مؤثر می

ن عنوا. بر اساس نتایج یک مطالعه، آسپرژیلوس به)37-35(باشند 
. از سوي دیگر، )29(کننده اکریالمید گزارش شده استقارچ تجزیه
در  )39( سیلیوم مایسنسکیو پنی )38(هاي تریکودرما توانایی گونه

تجزیه ترکیبات سیانیددار گزارش شده است. در خصوص توانایی 
شده در این مطالعه در تجزیه بیولوژیکی و هاي شناساییدیگر قارچ

زارشی مید، گیا جذب بیولوژیکی ترکیبات اکریلونیتریل و اکریال
  منتشر نشده است. 

ها منظور ارزیابی حضور دیگر میکروارگانیسمدر این مطالعه، به
در واحد بیولوژیکی لجن فعال، از مشاهدات میکروسکپی استفاده 

هاي پروتوزوا و متازوا شد. نتایج این مشاهدات حاکی از حضور جنس
ها من میکروارگانیسدهنده سازگاري ایبه ویژه روتیفرها بوده که نشان
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ترکیبات موجود در پساب بوده و سمیت پایین ABSبه پساب واحد 
و این امر باعث دستیابی به راندمان تصفیه باال در این واحد تصفیه 

  . )23(شده است 
هاي شناسایی شده غالبا از خانواده باسیل و باکتري
هاي درصد) و از نوع باکتري 3/90هاي گرم منفی (کوکوباسیل

جنس شیگال،  3غیرتخمیر کننده گلوگز و غیرمتحرك بودند. 
درصد از جمعیت کل  2/82سودوموناس و نایسریا در مجموع 

هاي شناسایی شده قابل کشت در این مطالعه را شامل باکتري
عنوان جنس درصد به 1/31اند. در این میان، سودوموناس با شده

 9/24ها نیز با غالب و همچنین شیگال از خانواده انتروباکتریاسه
هاي هاي غالب در نظر گرفته شده است. قارچدرصد در ردیف جنس

 هاي هایفومیست شفافاپروفیتشناسایی شده متعلق به خانواده س
درصد جمعیت قارچی متعلق به جنس آسپرژیلوس بوده  62اند، بوده

عنوان قارچ غالب شناسایی شده است. ارزیابی پتانسیل و این قارچ به
هاي تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل نشان داد که میکروارگانیسم

اکریلونیتریل درصد از  71غالب موجود در لجن فعال توانایی حذف 
  اند.ورودي به واحد بیولوژیکی را داشته

  
  یتشکر و قدردان

ت شرکبهداشت، ایمنی، محیط زیست نویسندگان مقاله از امور 
هاي آنان تشکر و قدردانی دلیل حمایتپتروشیمی تبریز به

 نمایند. می
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Abstract 
Background & Aims: Acrylonitrile is widely used as the main raw material in the production of 
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS). It can be considered as pollutant in ABS process effluent. Since 
the importance of biological systems to treatment the ABS effluents, this study aimed to identify the 
dominant microorganisms in biological wastewater treatment plant and to evaluate the potential for 
biodegradation of acrylonitrile. 
Materials & Methods: Microbial populations in the biological unit were examined during 8 runs of 
sampling. The culture media including PCA, R2A, Sabouraud Dextrose Agar and Rose Bengal were 
used for bacterial and fungal culturing. Biochemical tests were used to identify bacterial genus and the 
culturing was used for fungal identification. The potential of acrylonitrile biodegradation was assessed 
through the measurement of the concentration of acrylonitrile, acrylamide and acrylic acid. 
Results: A total of 20 bacteria isolated, 7 genera including Neisseria, Moraxella, Alcaligenes, Bacillus, 
Pseudomonas, Shigella and Staphylococcus were identified as dominant. The fungal genera including 
Aspergillus, Cladosporium, Trichoderma, and Penicillium were also identified as dominant. From a total 
of 71% acrylonitrile in biological unit. Acrylic acid concentration as breakdown product of acrylonitrile 
in influent and effluent were 39 and 94 mg/l, respectively. However, acrylamide concentration as a 
byproduct was almost constant. 
Conclusion: Dominant bacterium and fungi are identified as Pseudomonas and Aspergillus, 
respectively. Among the isolated bacteria, the genera of Alcaligenes, Pseudomonas, Bacillus and 
Moraxella belong to heterotrophic nitrifying bacteria that have the ability to breakdown nitrogen 
compounds such as acrylonitrile. 
Keywords: Acrylonitrile butadiene styrene, Activated sludge, Industrial wastewater, Microbial structure 
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