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 دریادر  روش های مقابله با ریزش های نفتی
 

 2خانمناز عبادیو *1ماندانا زارعی
 

 استاديار گروه زيست فناوري دريا، دانشكده علوم و فنون دريايي دانشگاه خليج فارس بوشهر1
 دريايي، دانشگاه خليج فارس بوشهرو فنون کارشناسي ارشد زيست فناوري دريا، دانشكده علوم 2

 

 

 چكيده
هاي صنعتي و عدم باشند اما به دليل افزايش فعاليتهاي نفتي از ذخاير مهم انرزي در جهان ميهيدروکربن

اي هشوند. آلودگيمحسوب مي هاي خشكي و درياييرعايت قوانين زيست محيطي ، منشا مهم آلودگي در محيط

ها، پااليش کشها از مخازن زير زميني، حوادث نفتزيست محيطي به دليل حمل و نقل دريايي، نشت آالينده

. شوندگيرد و يک تهديد جدي براي سالمت اکوسيستم و انسان محسوب مينفت و استخراج نفت صورت مي

هاي فيزيكي و باشند. روشفيزيكي، شيمايي و طبيعي مي هايها شامل: روشهاي پاکسازي اين آلودگي روش

يستي زباشد.  تجزيهکند و در برخي مواقع براي اکوسيستم مضر ميها را حذف نميشيميايي به طور کامل آالينده

ي اباشند و آلودگي را به صورت ريشههاي نفتي در محيط به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و موثر ميآلودگي

ها از ترکيبات هيدروکربن به عنوان منبع انرژي استفاده کرده و موجب برد. در اين روش ميكروارگانيسمن مياز بي

شوند. تصفيه زيستي به دو صورت تحريک ميكروبي و افزايش ميكروبي صورت ها از محيط ميتجزيه و حذف آن

ا ههاي بومي منطقه افزايش يافته و آلودگيگيرد در روش اول با استفاده از ترکيبات مغذي رشد ميكروارگانيسممي

ه ها بهاي موثر در منطقه وجود ندارد، بنابراين اين ميكروارگانيسمشود اما در روش دوم ميكروارگانيسمحذف مي

 شوند.محيط اضافه مي

 

 کليدیکلمات 
 افزايش ميكروبي -يتحريک ميكروب-زيستيتجزيه -هاي نفتيآلودگي
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 مقدمه -1
کند و مهمترين نقش را در قسمت اعظم نياز انرژي دنيا و ماده خام اوليه در اکثر صنايع شيميايي را فراهم مي نفت خام

اند و به علت از دست دادن هاي نفتي به طور عمده از هيدروژن و کربن ساخته شدهتوسعه اقتصاد مدرن دارد. هيدروکربن

هاي يا هيدروکربن 1ترکيبات سير شده: گروه 4ير بوده و به طور عمده در ناپذهاي عملكردي  و حالليت کم در آب واکنشگروه

هاي عمده نفت، کنندهايران به عنوان يكي از توليدکشور ما .[1]گيرندقرار مي 4آسفالتنو 3هارزين، ترکيبات آروماتيک، 2آليفاتيک

ها افزايش نيز  يافته هاي اخير اين آلودگيرو بوده و در سالهاي آبي خود روبههاي  نفتي اکوسيستمهمواره با مشكل آلودگي

نفتي در طول تاريخ، جنگ را تجربه کرده و بزرگترين آلودگي  3سال اخير  30بسته است که در است. خليج فارس، خليجي نيمه

 800شود هر ساله بيش از ، در آن اتفاق افتاده است و تخمين زده مي1991هاي نفت کويت در سال ناشي از آتش گرفتن چاه

از انتقال  60% . همچنين با توجه به اين که در حال حاضر  حدود[2]شودميليون بشكه نفت خام به طور مستقيم به آن وارد مي

ها طول خواهد کشيد. بنابراين ها سالشود، نشت نفت در آن هميشگي بوده و حذف آنفارس انجام مينفت در دنيا از طريق خليج

. [3]باشدهاي دوستداران محيط زيست ميهاي نفتي، از اولويتزيستي آلودگيهاي بيولوژيک تصفيهتوجه به روش

شده و هر کدام توزيع  هاي نفتيهاي دريايي پس از  ريزشها همواره در محيطکننده هيدروکربنهاي تجزيهميكروارگانيسم

 .[2]ها را پاکسازي نمايندتوانند ترکيبات خاصي را تجزيه کرده و به طور طبيعي اقيانوسمي

ا هها صورت گرفته است که از جمله آنهاي نفتي توسط ميكروارگانيسمهاي فراواني در رابطه با حذف آلودگيپژوهش

 موارد زير اشاره کرد:توان به مي

باکتري ترموفيل را از مناطق آتشفشاني جداسازي کردند که مزيت  150تعداد  2006و همكاران در سال  5ماينتنيس

را   alkjها بسيار پايدار است. در اين مطالعه ژن هاي جداشده از آنها بوده و همچنين آنزيمهاي ترموفيل، رشد سريع آنسويه

هاي نفتي است و براي رشد روي هيدروکربن 6دهيدروژنازو جداسازي کردند. اين ژن کد کننده الكل سويه شناسايي 10در 

و رشد در محيط مايع با نفت خام، به منظور بررسي ميزان  SrDNA 16ها همچنين توسط توالي باشد. اين سويهضروري مي

ها زنجيره را دارا هستند. اين سويههاي بلنداز آلكان 46-64تجزيه نفت خام بررسي شدند و نتايج نشان داد که توانايي تجزيه %

کننده را از هاي تجزيهباکتري 2009و همكاران در سال  7ميتال.[4]بودند  .Geobacillusspو  spBacillu.هاي متعلق به گونه

ها را به ميزان مناسبي دارا بوده و پتانسيل تجزيه هيدروکربنآلوده شده با نفت خام جدا کردند و نتايج نشان داد که هاي خاک

تجزيه نمايد. اين سويه همچنين قابل مقايسه با   37/45و % 69/70ها و ترکيبات آروماتيک را  تا %توانست آلكانمي PS-Iسويه 

 .[5]بود  Acinetobacter calcoacticusسويه استاندارد 

کردند  کننده نفت را از خاک و آب آلوده در اطراف مشهد جداسازيهاي تجزيهباکتري 1392حيدري و همكاران در سال 

 Enterobacter cloacaeها براي تجزيه مازوت را بررسي کردند که بهترين سويه شناسايي شده و پس از جداسازي، توانايي آن

BBRC10061  و بررسي تثبيت و  کردميدرصد از مازوت را تجزيه  13روز، % 10و در مدت  نام داشت و در شرايط هوازي

شناورسازي مازوت و به کارگيري مخلوط ميكروبي نشان داد که شناورسازي مازوت و جلوگيري از چسبيدن آن به محيط باعث 

 .[6]محسوس نيست شود و مخلوط ميكروبي نيز قادر به افزايش تجزيه مازوت به صورتافزايش بازده فرايند مي
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2Aliphatic Hydrocarbon 
3Resins 
4Asphaltenes 
5Meintanis 
6Alcohol Dehydrogonase 
7Mittal 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

هاي آلوده به نفت هاي بلند زنجيره را از خاکهاي تجزيه کننده آلكانباکتري 1392عزيزي نيكو و همكاران در سال 

هاي از نمونهگرم  1آوري شد و هاي آلوده به نفت از اطراف پااليشگاه نفت جمعهاي خاکجداسازي کردند. در اين مطالعه نمونه

که حاوي تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن و انرژي بود تلقيح شدند و (MSM)1محيط نمكي حداقلليتر ميلي 40خاک به 

هاي غربالگري، در نهايت يک باکتري به عنوان جدايه برتر انتخاب شد و بر اساس اي  و تكنيکسازي چند مرحلهپس از غني

هاي فيلوژنتيكي به عنوان جنس مايكوباکتريوم شناسايي شد. اين سويه هاي بيوشيميايي و روشستهاي مورفولوژيكي و تويژگي

و گراد سانتي 35و دماي  4-9محدوده   pHقادر به استفاده از تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن بود و نتايج نشان داد که در 

 .[7]تتراکوزان بود 80قادر به تجزيه % روز 24نمک، بهينه رشد را داشت و در مدت زمان  5غلظت %

 

 های نفتی بر سالمتی و اکوسيستمتاثير آلودگی -2

 کند. حضورهاي جدي به سالمت انسان و اکوسيستم وارد ميهاي شيميايي خاص خود، آسيببه دليل ويژگينفت خام 

رکيبات . به طور کلي ت[8]شودها ميهاي کليه، کبد و انواع سرطانطوالني مدت و غلظت باالي آن در محيط باعث بروز بيماري

باشند.  ميتر از ترکيبات با وزن مولكولي باالتر از ترکيبات آليفاتيک بوده و ترکيبات با وزن مولكولي پايين، سميآروماتيک سمي

حلول هاي مگذارد بوده و سطح نفت که در معرض نور قرار دارد، نسبت به قسمتتابش نور خورشيد در ميزان سميت نفت تاثير 

توانند از و ميهاي بسيار سمي هستند آالينده 2ايهاي آروماتيک چند حلقه.هيدروکربن[9]باشدکمتر مي در آب، داراي سميت

ها به صورت تنگي نفس، سرفه خشک، درد طريق پوست، تنفس، بلع و زنجيره غذايي وارد بدن انسان شوند. تاثيرات اوليه آن

بيشترين سميت را داشته و در  3هاي دريايي در سخت پوستانباشد. همچنين در محيطقفسه سينه و نامنظمي ضربان قلب مي

 .[11, 10]يابدايي جذب شده و تجمع ميبعضي گياهان و حيوانات دري

ها، براي مديريت اي و بررسي آلودگيتاثيرات مختلف نفت در جانداران وابسته به ميزان آلودگي بوده و ارزيابي دوره

 هاي اوليهکنندههاي آبي و موجودات آن، از سطح توليدثير آلودگي نفتي در اکوسيتم. تا[12]باشداکوسيستم آلوده، ضروري مي

ذارند و باعث گجايي ترکيبات ليپيد، در نيمه تراوايي غشا تاثير ميهاي نفتي با جابهباشد. هيدروکربنتا ثانويه و سطوح باالتر مي

هاي نفتي در شوند. اين عمل در نتيجه حل شدن هيدروکربنمي 4هامهار فتوسنتز و اختالل در رشد و توليد مثل فيتوپالنكتون

گيرد.اختالل مشابه ديگر در غشاي ميتوکندري هاي کلروفيل صورت ميکنش مولكولفاز ليپيدي کلروپالست و تداخل در برهم

هاي باعث انحراف ليپيد7زنشود. کرومي 6و فسفريالسيون اکسيداتيو 5اسيدکربوکسيليکافتد و باعث مهار چرخه ترياتفاق مي

شود. نيز باعث کاهش سطح پروتئين سلولي مي 8غشاي سلولي و سپس نفوذ عوامل سمي در جلبک دريايي قرمز شده و نفتالين

ها و سوزش چشم و هاي سرطاني در دهان ماهي، ايجاد توده9اي در خارپوستاننفت همچنين باعث غيرفعال شدن مجراي تغذيه

ها،  جايگزين شدن آب به جاي هوا، از شود.تاثير نفت در پرندگان شامل نفوذ نفت به پرهاي آندريايي مي10هايکوري در سيل

                                                           
1Minimal Salt Media (MSM) 
2Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) 
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ها قادر به شنا و پرواز نخواهند بود. همچنين سميت نفت باعث کاهش باشد و پرندهبين رفتن عايق حرارتي و کاهش شناوري مي

 .[13]شودها ميپذيري تخمميزان زيست

هاي هاي مانگرو، تجزيه نفت را کاهش داده و به ويژه هيدروکربنميزان کم اکسيژن و اشباع رسوبات با آب، در جنگل

 1هاي مانگروسال پايدار بمانند. در جنگل 20توانند تا يابد و  حتي ميها باقي مانده و تجمع مياتيک در اين مناطق تا سالآروم

شود و نه تنها باعث از بين رفتن برخي درختان شده بلكه کاهش اي ميهاي تنفسي و تغذيهنفت شناور باعث خفه شدن ريشه

ت خود ها تاثيراها و از بين رفتن پوشش آنشكلي ميوهها، بددر پي داشته و به صورت ريزش برگرشد درختان باقي مانده را نيز 

 . [14]دهدرا نشان مي
 

 های مقابله با آلودگی نفتیروش -3

 فيزیكیهای روش 3-1

هاي فيزيكي و هاي دريايي وجود دارند، روشهاي نفتي در محيطهاي معمول که براي مقابله با ريزشبيشتر روش

نوع اکوسيستم و همچنين بر اساس عقيده عمومي و تصميمات معموال بر اساس شرايط ريزش نفت، ها شيميايي هستند. اين روش

يرها، گهاي ساده بوده و شامل: استفاده از کفهاي نفتي از روشي پاکسازي ريزشهاي فيزيكي براشوند. روشسياسي انتخاب مي

 .[15]باشندها و سوزاندن درجا ميذبشستن، جا

 هاگيرکف 3-1-1

آوري نفت از سطح آب به به منظور کنترل جريان و حرکت نفت و سپس جمع 2استفاده از شناورها با کمک کفگيرها

شود اما عملكرد آن فقط در شرايط نفت نشت يافته بازيافت مي 80ساده، کم خطر، و موثر بوده و % باشد. اين روشداخل تانک مي

 .[16, 15]باشدباشد و در مورد بازيافت نفت با ويسكوزيته باال موثر نميمحيطي آرام مي

 شستن 3-1-2

شستن روش فيزيكي ديگري است که با استفاده از آب داغ يا سرد و فشار باال يا پايين، بر اساس وضعيت موجود انجام 

 .[15]استفاده شودتواند براي نواحي ساحلي گيرد و ميمي

 

 ها جاذب 3-1-3

ه شود کديگري است که در آن از مواد آبگريز براي رفع آلودگي نفتي در امتداد ساحل استفاده ميمواد جاذب نيز روش 

آلي، مواد گروه مواد غير 3کند. مواد جاذب در ، در نواحي آلوده، تغيير فاز مايع  به نيمه جامد را تسهيل مي3هاکنندهدر آن جذب

 باشد. اينهاي رسي ميغيرآلي شامل: سنگ مرواريد، ذرات سيليس و جاذب گيرند. موادآلي سنتزي و مواد آلي گياهي قرار مي

هاي و فوم 4پروپلينهاي سنتزي شامل: پليها عموما پايين است. جاذبمواد نيروي شناوري کافي ندارند و ظرفيت جذب نفتي آن

در مقايسه با مواد معدني يا گياهي خيلي داراي استفاده گسترده هستند اما  ،باشند و به علت وضعيت آبگريزيمي 5يورتانپلي
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هاي گياهي آلي از قبيل کاه، فيبرهاي چوبي و چوب ذرت، نيروي شناوري ضعيف و ظرفيت جذب شوند. جاذبآهسته تجزيه مي

از ظرفيت جذب بااليي دارند، چون محتوي موم بااليي بوده و ساختار متخلخل دارند. يک گرم  1هاي ابريشمپايين دارند. نخاله

. گياهاني مثل کتان نيز براي جذب نفت استفاده [17]کندگرم از نفت خام سبک را در دماي اتاق جذب مي 40ها تقريبا آن

تي هاي نفها مناسب بوده و براي ريزشکلني باکتريشود که عالوه بر جذب، به علت ناحيه سطحي بزرگ، براي تشكيل مي

. [18]تواند تاثير نفت ريزش يافته را محدود کندکوچک کاربرد دارد و اگر قبل از رسيدن آلودگي نفتي به ساحل استفاده شود مي

باشند که براي پوشاندن سطح  و براي جلوگيري از جذب نفت روي سطوح استفاده مي 2ها، پليمرهاي زيستينوع ديگر جاذب

 .[19]شوندمي

 

 سوزاندن درجا 3-1-4

شود. اين روش از مانده نفت استفاده ميگيرها، براي از بين بردن باقيسوزاندن روشي است که پس از استفاده از کف

سوزاندن نفت وارد باشد اما نيتروژن و سولفور حاصل از مي 95گيرد و کارايي آن %حداقل تجهيزات و نيروي انساني بهره مي

و مواد شيميايي بوده که براي افراد   PAHشود. دود ناشي از آن حاوي ذرات ريز، هاي اسيدي مياتمسفر شده و باعث باران

شود. در واقع اين روش باشد و همچنين باعث تخريب پوشش گياهي و آسيب زدن به حيوانات منطقه ميمسئول خطرناک مي

 .[16]کندديگر تبديل مي آلودگي را از نوعي به نوع

 

 های شيمياییروش 3-2

باشد که توسط جريان سطح دريا کنترل پراکنده شدن، شكستن نفت و انتقال آن به صورت ذرات کوچک از سطح به هوا مي

اند شيميايي براي تسريع اين فرايند ساخته شده 3هايکنندهگيرد. پخششود و در تالطم بيشتر، پراکندگي بيشتري صورت ميمي

هاي و تاالب 4هاي نمكيهاي حساس از قبيل باتالقتي هستند. سواحل و زيستگاههاي نفو اولين خط دفاعي در مقابل ريزش

گيرند، بيشتر در معرض جذب زيستي هستند شوند و چون ذرات نفت پراکنده شده در سطح قرار ميمانگرو با اين روش تيمار مي

کننده حاوي سورفاکتانت بوده و باعث شكسته شدن لكه نفتي و . مواد پخش[20]يابدو ميزان تجزيه زيستي هم افزايش مي

 . [15]شودشود که به راحتي رقيق ميتبديل آن به ميسل مي

 1:3يا  1:1باشد و با نسبت سورفاکتانت مي 15-25شوند:نوع اول حاوي %نوع عمده تقسيم مي 3ها به کنندهپخش

باشد و حاوي غلظت باالي هاي الكلي يا گليكولي ميشود. نوع دوم به صورت حاللنفت اسپري مينفت( روي  –کننده )پخش

هاي غليظ هستند و با فرمول مشابه نوع دوم هستند کنندهشود. نوع سوم پخشسازي ميرقيق 1:10سورفاکتانت بوده و با نسبت 

شند بااول و دوم پس از استفاده نيازمند مخلوط شدن با نفت مي هاي نوعکنندهشوند. پخشسازي ميرقيق 1:30و  1:5و با نسبت 

اشد. بتا عملكرد مناسب داشته باشند اما نوع سوم نياز به مخلوط کردن ندارد و حرکات طبيعي دريا براي عملكرد آن کافي مي

ند. از کجلوگيري ميري هاي قيگلولهها اين است که از حرکت نفت به سمت سواحل حساس و تشكيل کنندهمزيت عمده پخش
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-هاي نفتي با پخشتوان به احتمال ورود ترکيبات سمي به محيط اشاره کرد. همچنين تيمار ريزشجمله معايب اين روش مي

توانند توسط حيوانات دريايي خورده شود و وارد زنجيره شود که اندازه کوچک داشته و ميها، باعث ايجاد قطرات نفتي ميکننده

 .به مصرف انسان برسند غذايي شده و

باشد که سطحي نازک از مواد مي 2هاکنندهو ضد امولسيون 1هاکنندههاي شيميايي ديگر شامل استفاده از جامدروش

ر تهاي فيزيكي براي پاکسازي خط ساحلي راحتشوند نفت حالت جامد مانند پيدا کند و روششيميايي هستند و باعث مي

 .[15]صورت بگيرد

 

 های طبيعیروش 3-3

زمان به دليل اثر امواج، نور خورشيد و فعاليت ميكروبي دستخوش  کند، در طولپيدا ميوقتي نفت در دريا ريزش 

ماق گذاري در اعشوند. در حالي که برخي ديگر از طريق رسوبتغييراتي شده و برخي ترکيبات نفت در ستون آب پراکنده مي

هاي نفتي شامل: تبخير، هاي طبيعي پاکسازي آلودگي. روش[21]زي هم تاثير بگذارندتوانند بر گياهان کفگيرند و ميقرار مي

.از [22]باشدهاي بومي ميتوسط ميكروارگانيسم 4، پراکندگي، انحالل، امولسيون شدن، جذب و تجزيه زيستي3اکسيداسيون نوري

-هاي تجزيه. باکتري[17]مصرف کنند ها راتوانند آنها ميها منبع کربن و انرژي هستند، ميكروارگانيسمجايي که هيدروکربنآن

هاي درياي در مقايسه با . ميكروارگانيسم[23]دهندهاي نفتي تشكيل ميجامعه ميكروبي را در ريزش 90ها %کننده هيدروکربن

ر هاي حفاظتي منحصانواع خاکي بسيار متنوع بوده و به علت توليد ترکيبات ويژه، در روش رقابت و تكامل، داراي مكانيسم

ي ي ميكروبهاتوانند نوع خاصي از ترکيبات نفتي را تجزيه کنند اما جمعيتهاي مجزا مي. ميكروارگانيسم[18]فردي هستندبه

 . [24]ها هستندمخلوط، قادر به تجزيه سطوح بااليي از آلودگي

 

 پاکسازی زیستی-4

ها براي کاهش غلظت يا روش نسبتا جديدي است که از توانايي طبيعي ميكروارگانيسم  5پاکسازي يا تصفيه زيستي

ها و شکهاي صنعتي، آفتهاي آليفاتيک و آروماتيک، حاللهيدروکربنسميت مواد شيميايي مختلف از قبيل: مشتقات نفتي، 

 ها صورتهاي باز غيراستريل و با انواع ميكروارگانيسمکند و مهمترين ويژگي آن اين است که در محيطفلزات استفاده مي

 هايهاي آبي بوده و در دهههاي نفتي در محيط.تجزيه زيستي روشي مهم براي از بين بردن نشت هيدروکربن[26-24]گيردمي

يستي، زاصل در پاکسازياند. مهمترين ها از نقاط مختلف دنيا جدا شدههاي دريايي با قابليت تجزيه هيدروکربنگذشته باکتري

هاي دريايي بومي منطقه آلوده است که قادر هستند در شرايط طبيعي منطقه زنده مانده و به فعاليت استفاده از ميكروارگانيسم

.قبل از تصفيه زيستي عواملي مانند نوع و غلظت نفت، شرايط آب و هوايي منطقه، نوع ساحل آلوده، محتوي مواد [27]ادامه دهند

 [19]بايد بررسي گردد  pHمغذي )نيتروژن، فسفر و اکسيژن( و 

 

 تحریک ميكروبی 4-1
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ننده نفت کهاي تجزيهافتد، نتيجه آن افزايش در ميزان کربن و تحريک رشد ميكروارگانيسموقتي ريزش نفتي اتفاق مي

ريک شود. تحها به علت کمبود نيتروژن و فسفر محدود ميحاضر در آن محل است. با اين وجود پس از مدتي رشد ميكروارگانيسم

باشد و اگر اين مواد مغذي در غلظت کننده ميهاي بومي تجزيهاضافه کردن مواد مغذي مورد نياز براي ميكروارگانيسم، 1ميكروبي

ترين هاي تجزيه کننده قادر به حداکثر رشد و بيشمناسب افزوده شوند، به طوري که باعث شكوفايي جلبكي نگرند، ميكروارگانيسم

 .[29, 28]ميزان تجزيه خواهند بود

 

 افزایش ميكروبی 4-2

اشد. ببومي يا مهندسي شده به لحاظ ژنتيكي ميهاي ميكروبي غيرشامل اضافه کردن گروهي از سويه 2افزايش ميكروبي

اند و يا ظرفيت هاي بومي منطقه آلوده شناسايي نشدهگيرد که  ميكروارگانيسمتفاده قرار مياين روش در مواقعي مورد اس

 .[31, 30]متابوليكي الزم براي فرايند تصفيه را ندارند

 

 ها بيوسورفاکتانت- 5

، عناصر کنندههاي تجزيهيدروکربن است، تعدادي از ميكروارگانيسموقتي منبع کربن يک ماده غير محلول مانند 

ها، ريکند. برخي از مخمرها و باکتکنند که انتشار به داخل سلول را تسريع ميامولسيون کننده مثل بيوسورفاکتانت توليد مي

است   BSآورند. نمونه اين گروه رميها را در محيط به صورت امولسيون دکنند که هيدروکربنهاي يوني توليد ميسورفاکتانت

هايي که کشش سطحي را در سطح بين آب و شوند: آناست. ترکيبات فعال سطحي به دو گروه تقسيم مي 3که يک رامنوليپيد

نشدني يا سطح جامد و مايع کاهش هايي که کشش سطحي را در بين مايعات مخلوطدهند )بيوسورفاکتانت( و آنهوا کاهش مي

دهند، در حالي که ها به طور قابل توجهي کشش سطحي را کاهش مي.بيوسورفاکتانت[27](4هاکننده)بيوامولسيوندهند مي

 .  [11]کنندحي نيستند اما امولسيون نفت در آب را پايدار ميها قادر به کاهش کشش سطکنندهبيوامولسيون

ر محلول دها به صورت افزايش سطح مواد غيرآبدوست هستند و عملكرد آن ها داراي دو بخش آبگريز وبيوسورفاکتانت

تواند اسيدهاي چرب بلند زنجيره يا اسيدهاي چرب مي. بخش آبگريز [32]باشدآب و افزايش دسترسي ترکيبات آبگريز مي

كل حلقوي، فسفات، کربوکسيليک اسيد يا الها، پپتيدهايها، آمينواسيددار باشد و بخش آبدوست شامل کربوهيدراتهيدروکسيل

، 5گيرند که شامل: گليكوليپيدها يا مخمرها در چند گروه قرار ميهاي توليد شده توسط باکتريبيوسورفاکتانت. [33]باشد 

توانند براي حذف باشد و ميمي 11ايو ذره 10مري، ترکيبات پلي9، ليپيدهاي خنثي8، اسيدهاي چرب7، فسفوليپيد6ليپوپپتيد

داراي . اين مواد [34]هاي نفت خام، شستشوي تانكرهاي ذخيره نفت و صنايع غذايي و داروسازي مورد استفاده قرار گيرندآلودگي
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و شوري باال هستند و   pHپذيري و فعاليت ويژه در دما، پذيري زيستي، انتخابمزايايي مانند سميت پايين، قابليت تجزيه

 [35]باشندپذير را دارا ميکنندگي باال و قابليت سنتز از منابع تجديدهمچنين خاصيت کف

 

 ها آنزیم -6

ا باشد. هتواند جايگزين مناسبي براي غلبه بر بيشتر معايب مرتبط با ميكروارگانيسمهاي آنزيمي مياستفاده از پروتئين

عددي دارد زيستي مزاياي متها در تصفيهشود. استفاده از آنزيمسفيد ناميده ميفناورياغلب زيستها کاتاليز زيستي توسط آنزيم

توانند در شرايط نامساعد محيطي مورد استفاده شوند و ميهاي متابوليسم ميكروبي مهار نميکننده( توسط مهار1از جمله اينكه: 

( به علت اندازه کوچک، 3مانند. ميكروبي فعال باقي ميو در حضور عوامل ضد شوندها فعال مي( در غلظت کم آلودگي2قرارگيرند. 

سلولي )در سلولي )در حضور يا داخل سلول(، برونتوانند به صورت درونها مي( آنزيم4ها هستند. تر از ميكروارگانيسممتحرک

 هايشده در زمينه جامد عمل کنند. اغلب آنزيمپذير در سلول( وتثبيت حضور و عدم حضور سلول( و يا به صورت آزاد )انحالل

هاي کنندههستند و توليد 4و اکسيدوردوکتازها 3، ترانسفرازها2، دهالوژنازها1زيستي شامل: هيدروالزهامعرفي شده براي تصفيه

هاي استري، ستن اتصالها با شكباشند. اين آنزيمهان ميهاي مرتبط با گياهها، گياهان و ميكروبها، قارچها باکتريعمده آن

 .[36]شوندآميدي و پپتيدي باعث توليد مواد غير سمي يا کمتر سمي مي

شوند، پتانسيل استفاده خوبي در ها بيان ميها که توسط ميكروارگانيسمه هيدروکربنکنندهاي تجزيهبرخي از آنزيم

آنزيم اوليه در تجزيه نفتالين بوده و آنزيم اساسي درگير در تجزيه  (NDO)5اکسيژنازديفناوري دارند. به طور مثال نفتالينزيست

مونواکسيژناز آنزيمي است که در صنايع مختلف استفاده   P450باشد و نيز سيتوکروم هاي آروماتيک ميبيشتر هيدروکربن

 (LAP)6پتيدازپآمينوها قابل بررسي است. لوسينو تحليل آنزيمميزان فعاليت متابوليكي اجتماعات ميكروبي با تجزيه [37]شودمي

در آزاد شدن فسفر از ترکيبات آلي (AP)8ها و آلكالين فسفاتازدر تجزيه کربوهيدرات(BG)7ها، بتاگلوکوزيدازدر تجزيه پروتئين

 .[38]توان ميزان تجزيه را برآورد نمودها ميباشد و با آناليز اين آنزيمدرگير مي

 

 پاکسازی ترکيبات نفتی از محيط زیست -7

 یا سير شدههای آليفاتيک هيدروکربن 7-1

در بين  سازند وهاي نفتي ميکربن، بزرگترين گروه را در هيدروکربن-هاي سير شده تنها با يک پيوند کربنهيدروکربن

به راحتي تبخير   C12هاي کوتاه تا حدود شوند. زنجيرههاي راست زنجير يا نرمال غالب بوده و به راحتي تجزيه ميها آلكانآن

قابل تجزيه توسط بعضي   C5-C9هاي استفاده نمايند. آلكان  C1-C4هاي توانند از آلكاناي کمي ميهشوند و تنها گونهمي

دار و خههاي شاها، آلكانها، آلكنآلكان-هاي آليفاتيک شامل: انها بوده ولي براي بقيه سمي هستند. هيدروکربنميكروارگانيسم

هاي آليفاتيک ترين ترکيب تجزيه شونده در گروه هيدروکربنها سريعآلكان-. ان[20]باشندهاي آليفاتيک حلقوي ميهيدروکربن

                                                           
1Hydrolases 
2Dehalogenases 
3Transferases 
4Oxidoreductases 
5Naphthalene Dioxygenase (NDO) 
6LeucineAminopeptidase (LAP) 
7B-Glucosidase (BG) 
8Alkaline Phosphatase (AP) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

هاي سير هاهيدروکربنآلكنشوند. اکسيد شده و سپس تجزيه مي 1هستند و توسط سيستم مونواکسيژناز وابسته به ناقل الكترون

و  [39]ها به تجزيه حساس هستندها و آروماتيکپذيري باالي پيوند دوگانه نسبت به آلكانهستند که به علت واکنش 2اينشده

 3لكول اپوکسيدموتواند اتم اکسيژن را از طريق فعاليت مونواکسيژناز به سوبستراي آلكن اضافه کرده و چندين ميكروارگانيسم مي

نشده يفاتيک سيرهاي آلتوليد کند. اپوکسيداسيون فرايندي است که آلكن مونواکسيژناز اتم اکسيژن را به پيوند دوگانه هيدروکربن

هاي آلكان. گيردشود، و در نهايت  حلقه اپوکسيد باز شده و تجزيه صورت ميمي 4آلكانکند و باعث توليد اپوکسياضافه مي

به علت ممانعت  5دار چهارگانهها تمايل کمتري به تجزيه آسان دارند و ترکيبات شاخهها و آلكنآلكان-نسبت به ان دارشاخه

وده و ها قادر به تجزيه اين ترکيبات بهاي اکسايشي، نسبت به تجزيه پايدارتر هستند اما بعضي ميكروارگانيسمفضايي آنزيم

دار را به منظور توليد اسيد يا کتون مربوطه هاي شاخهي انواع مختلف از هيدروکربنسيستم آنزيمي قابل القا دارند که انتها

 .[37]کندهيدروکسيله مي

به طوره گسترده  8و سيكلوهگزان 7سيكلوپنتان، متيل6هاي آليفاتيک حلقوياز قبيل: سيكلوپنتاناز هيدروکربنچندين نوع 

 هاي زيستي، بيشتردر نفت خام و برخي محصوالت نفت خام وجود دارند و عليرغم حالليت کم و تاثير سمي بر روي سيستم

 .  [37]کنندتبديل مي 9ها را به آديپيک اسيدز طريق مسير اکسايشي بوده و آنها اها قادر به متابوليزه کردن اين هيدروکربنباکتري

 

 SPAHهای آروماتيک هيدروکربن 7-2

ا دار و يگروه شامل آن دسته از ترکيباتي هستند که دو يا بيشتر از دو حلقه بنزن دارند و در آرايش خطي، زاويهاين 

. اين [40]شونداي نيز شناخته ميحلقهاي و مواد آلي چندهستههاي آروماتيک چنداند و با نام هيدروکربناي قرار گرفتهخوشه

را به طور  SPAHتوانند ها ميدهند و براي گياهان و حيوانات سمي هستند اما باکتريگروه بخش کوچكي از نفت را تشكيل مي

هاي با وزن مولكولي پايين، اگرچه سمي هستند اما به هيدروکربن.[41]تبديل نمايند اکسيد کربن و آب دي کامل به توده زنده،

-کو آروماتيتر بوده اي آهستهحلقهاي از يکهاي چند حلقهشوند. همچنين ميزان تجزيه آروماتيکراحتي تبخير و يا تجزيه مي

 .[20]شوند و ممكن است در محيط پايدار باقي بمانندحلقه و يا بيشتر به راحتي جذب نمي 5هايي با 

 

 آسفالتن 7-3

وند. يكي از شزيستي قابل تجزيه نيستند و يا خيلي آهسته تجزيه مياين گروه شامل ترکيباتي هستند که يا به صورت 

شود، وجود آسفالتن باال در آن است که آن را براي استفاده، مناسب ها استفاده مياي که از قير براي روکش خيابانداليل عمده

دسترسي زيستي آن را به اکسيژن و  ها کم بوده وهاي قيري نيز نسبت به تجزيه مقاوم هستند چون سطح آنسازد. گلولهمي

 .[20]کندديگر مواد مغذي محدود مي

 

                                                           
1Electron Carrier Dependent Monooxygenase System 
2Unsaturated Hydrocarbons 
3Epoxide 
4EpoxyAlkanes 
5Branched Quaternary Compounds  
6Cyclopentane 
7Methylcyclopentane 
8Cyclohexane 
9Adipic Acid 
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 رزین 7-4

ود. اطالعات شميكروبي ميباشد و باعث محدوديت تجزيه رزين شامل ترکيبات نفتي حاوي نيتروژن، سولفور و اکسيژن مي

باشد. نفت سبک ممكن است حاوي حدود % ها مشكل ميکمي در مورد تجزيه رزين و آسفالتن وجود دارد و  همچنين آناليز آن

 .[20]درصد رزين داشته باشد 20آسفالتن و % 25آسفالتن و رزين و نفت سنگين يا هوازده ممكن است تا  % 50-1

 

 گيرینتيجهبحث و – 8

ستي زيهاي غيرجويي در هزينه و زمان است و بر خالف روشها، صرفهزيستي نسبت به ساير روشمهمترين مزيت تصفيه

ها را بدون انتقال به محل ديگر از دوستدار محيط زيست بوده و آلودگياين برکند. عالوههاي آلوده را پاک ميبه طور مداوم محل

هاي حساس مانند . تصفيه زيستي حداقل اختالل فيزيكي را در منطقه آلوده به وجود آورده و در اکوسيستم[15]بردبين مي

شود، بهترين گزينه است. هاي فيزيكي باعث خطرات اضافي براي موجودات ساکن ميهاي نمكي که استفاده از روشباتالق

هاي مكانيكي است و اگر به درستي انجام شود، تاثيرات منفي قابل بسيار کارا نسبت به روشحل ساده و زيستي يک راهتصفيه

ود دارد فرايند تصفيه را انجام داده و پس هاي تجزيه کننده نفت تا زماني که منبع نفتي در محيط وج. باکتري[20]توجه ندارد

. براي اين که تصفيه زيستي به صورت بهينه انجام شود، قبل از تيمار منطقه [16]رونداز اتمام نفت، يكباره خودشان از بين مي

زيه کننده و پتانسيل تجهاي تجزيهمانده نفت، جمعيت ميكروارگانسيمآلوده، بايد اطالعات اساسي منطقه از جمله غلظت باقي

ها بوده و عدم وجود ه هيدروکربن. اکسيژن يكي از مهمترين نيازهاي ميكروبي براي تجزي[42]زيستي مورد بررسي قرار گيرد

ها با اکسيژن به منظور جذب اوليه ها از ترکيب آنزيمباشد. ميكروارگانيسمکننده در تجزيه ميميزان مناسب آن، عامل محدود

براي  يژنافتد اما معموال ميزان آن ناچيز است. اکسها نيز اتفاق ميهوازي هيدروکربنکنند. تجزيه بيها استفاده ميهيدروکربن

ا و ههاي بعدي نيز به مشارکت مستقيم اکسيژن نياز دارد. در سطح اقيانوسها ضروري بوده و واکنششكستن اوليه هيدروکربن

کننده نيست. وقتي اکسيژن کند، اکسيژن عامل محدودسواحل جزر و مدي که عملكرد موج به طور مداوم، سواحل را هوادهي مي

ر تيابد و نفت به اعماق فرورفته و توسط رسوبات پوشيده شده و تجزيه آن طوالنيتجزيه کاهش مي کمتر در دسترس باشد، ميزان

ي زشود. ميزان دسترسي اکسيژن در عمق رسوبات، به عواملي همچون ارتفاع ستون آب، تالطم و تعداد و تراکم موجودات کفمي

 .[20]بستگي دارد

تجزيه شوند. دما با تغيير وضعيت گراد درجه سانتي 80توانند در دماي زير صفر تا بيشتر از هاي نفتي ميهيدروکربن

ستي باالترين زيميزان تجزيه زيستي تاثيرگذار است. در محدوده دمايي باال،کننده، بر تصفيههاي تجزيهنفت و تاثير روي ميكروب

شده و باعث تاخير ها در آب ها و حالليت آنمقدار را دارد اما دماي پايين باعث افزايش وسكوزيته نفت و کاهش فراريت آلكان

باعث کاهش ده گراد درجه سانتي 5به  درجه 25ها نشان داده است که افت دما از .بررسي[41]شودزيستي ميدر آغاز تجزيه

ت ها کاهش يافته و فراريها توسط ميكروارگانيسمشود. در دماي پايين نرخ متابوليسم هيدروکربنبرابري در ميزان تجزيه مي

چنين شود. همها و کاهش فعاليت ميكروبي ميمانده نفت براي ميكروبباعث سمي شدن اجزاء باقيهاي سبک نفت، کمتر قسمت

ا با هبا افزايش ويسكوزيته نفت ميزان پراکندگي آن کاهش يافته و دسترسي زيستي براي تشكيل کلني توسط ميكروارگانيسم

دامه ها به طور پيوسته ازيستي، اين فرايندير آن بر تجزيهشود. اما با وجود تغييرات فصلي و تغيير دما و تاثمشكل مواجه مي

 .[20]دارند

هاي فت در آبمواد مغذي از قبيل نيتروژن، فسفر و آهن نقش مهمتري نسبت به اکسيژن در محدود کردن ميزان تجزيه ن

شود. اگرچه نفت خام و مواد دريايي دارند و مطالعات نشان داده است که ناکافي بودن مواد مغذي باعث کاهش سرعت تجزيه مي
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ايي هاي دريباشند. در محيطها براي حمايت رشد ميكروبي کافي نمينفتي در ميزان کربن غني هستند اما ميزان مواد مغذي آن

هاي ابت با گونهها در رقکننده نفت از قبيل فيتوپالنكتونهاي غير تجزيهباشد، چون ميكروارگانيسمي کافي نمينيز ميزان مواد مغذ

واد کند اما کمبود آهن يا ديگر مزيستي را بسيار محدود ميکنند. کمبود نيتروژن و فسفات تجزيهکننده، آن را مصرف ميتجزيه

هاي دور از ساحل ميزان تجزيه تاثير داشته باشند. براي مثال آهن در پاکسازي آب مغذي کم نياز، ممكن است گاهي اوقات در

 .[20]گرددکننده محسوب ميهاي ساحلي که غني از رسوب هستند، عامل محدودنسبت به آب

اي هشود و به خوبي شناخته شده است. واکنشها کاتاليز ميها توسط آنزيمهاي بيوشيميايي در ميكروارگانيسمواکنش

حساس هستند. بنابراين تعيين ميزان   pHها نسبت به تغيرات شوند و ميكروارگانيسممناسب انجام مي pHآنزيمي در محدوده 

pH  ميزان باالي [43]باشدها ضروري ميتريمناسب براي تجزيه مواد نفتي توسط باک.pH  ها براي تجزيه در توانايي ميكروب

بوده و نوسان بسيار اندکي دارد بنابراين   7/6-1/8ها بين در بيشتر اقيانوس  pHما با اين حال ها تاثير گذار هست اهيدروکربن

هم  5به زير   pHهاي نمكي ممكن است ميزان هاي دريايي ندارد. در باتالقتاثير مهمي در نرخ تجزيه زيستي در بيشتر محيط

 .گيردرعت کمتري انجام ميها با سبرسد و به همين دليل ميزان تجزيه در اين زيستگاه

گذار باشند. افزايش فشار با کاهش ميزان توانند در سرعت تجزيه تاثيرسايرعوامل همچون ميزان شوري و فشار نيز مي

ها بسيار باالست، نفت در عمق اقيانوس با سرعت خيلي پايين جايي که فشار در اعماق اقيانوستجزيه در ارتباط است و از آن

ها ميزان شوري، اند اما در مصبها به خوبي سازگار شدهها معموال با محدوده شوري اقيانوسشود. ميكروارگانيسمتجزيه مي

اکسيژن و مواد مغذي ممكن است کامال متفاوت از ساحل يا اقيانوس باشد. با اين وجود شواهد اندکي مبني بر اين که، 

 .[20]گيرند، وجود داردر قرار ميها توسط عوامل ديگري نيز تحت تاثيميكروارگانيسم

 

 نتيجه گيري -9

سوب مي    آالينده  ساکن مح ست و موجودات  ز ها ا.اين آلودگيشوند هاي نفتي به عنوان يک تهديد بزرگ براي محيط زي

  کش، حمل و نقل دريايي، تصتتادفاتمختلفي از قبيل: نشتتت طبيعي نفت از بستتتر دريا، تخليه آب توازن تانكرهاي نفتهاي راه

ستخراج از چاه  ست مي تانكرها، پااليش نفت، حفاري و ا انجامد.  ها  به طولميها مدتآن شوند و تجزيه هاي نفت وارد محيط زي

ختلف به هاي ماست و موفقيت آن وابسته به وجود يک گروه متخصص از رشته     ايزيستي يک فناوري بين رشته  زيستي  تصفيه 

سته  شناسي و شيمي مي   ويژه، ميكروبيولوژي، مهندسي، اکولوژي، زمين  ، ها درباره اکولوژي، فيزيولوژيباشد، همچنين بهبود دان

زايش محيطي را افوبي براي اهداف زيست هاي ميكرها، ميزان موفقيت در استخراج متابوليت تكامل، بيوشيمي و ژنتيک ميكروب 

دهد. قبل از تصتتفيه زيستتتي عواملي مانند نوع و غلظت نفت، شتترايط آب و هوايي منطقه، نوع ستتاحل آلوده، محتوي مواد   مي

 .  بايد بررسي گردد  pHمغذي )نيتروژن، فسفر و اکسيژن( و 

 

اختصاری هرست عالیمف  

 
Minimal Salt Media (MSM) 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH) 

Tricarboxylic Acid Cycle(TAC) 

Naphthalene Dioxygenase(NDO) 

LeucineAminopeptidase(LAP) 

B-Glucosidase (BG) 

Alkaline Phosphatase (AP) 
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Abstract 

Petroleum hydrocarbons are an important energy reserves but due to increased industrial 

activity and non-compliance with environmental regulations, also they are the source of the 

pollution in the onshore and offshore environments. Environmental pollution due to marine 

transport, pollution leaks from underground tanks, events oiler, oil refining and oil 

production and a serious threat to the health of ecosystems and humans. Clean up methods 

include physical methods, chemical and natural factors. Physical and chemical methods not 

completely remove and sometimes harmful to the ecosystem. Biodegradation of oil 

pollution, affordable and effective in economically important and eliminate pollution 

complementally. In this method the microorganisms use hydrocarbons as an energy source 

and degrade and remove them from the environment. Biodegradation is two kinds: 

Biostimulation and Bioaugmentation. In the first method by using nutrients, increased 

indigenous microorganisms growth and microorganism’s removal contamination but in the 

second method effective microorganism is not available in the region, so these 

microorganisms added in environment. 
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