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  چکیده         
 سیانید یک ترکیب سمی و بسیار خطرناك است که هم اکنون یکی از مشکالت اساسی پسابهاي صـنایع فـوالد  

شـیمیایی   هـاي ها نسبت به روشتصفیه بیولوژیکی سیانید. باشدهاي کک سازي در ایران میدر ارتباط با کوره
میکروارگانیسـم هـایی بـا     در این مطالعه به همین منظور. روشی ارزان، مطمئن و سازگار با محیط زیست است

سـویه هـاي    .جداسـازي و خـالص گردیـد    توانایی مصرف سیانید به عنوان تنها منبع نیتروژن در شرایط قلیایی
و تستهاي استاندارد از قبیل رنگ  هاي بیوشیمیایی باکتریولوژیکباکتریایی جدا شده به وسیله انواعی از واکنش

عملکرد هر یک از میکروارگانیسم هـا در تجزیـه سـیانید مـورد     . بررسی شدند هاکلنی مورفولوژي وآمیزي گرم 
. انجـام گرفـت   rpm 150و شـرایط هـوادهی    =10pH-5/9و  30در دمـاي  آزمایشـات   .بررسی قرار گرفـت 

در  سیانیدداشت و میلی گرم بر لیتر سیانید را  500میکروارگانیسم انتخاب شده به عنوان بهترین سوش تحمل 
  . میلی گرم بر لیتر طی چهار روز به طور کامل مصرف شد  200غلظت 

           
  لیديککلمات          

  جداسازي میکروارگانیسم ،شرایط قلیایی  ،سیانید  ،تصفیه بیولوژیکی 
  

  نکات برجسته پژوهش
 )میکروارگانیسم هاي بومی( هاي تجزیه کننده سیانیدجداسازي میکروارگانیسم •
 HCNایمنی باالي تحقیقات به دلیل شرایط قلیایی و عدم تولید گاز  •
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 مقدمه -1

است که یک ترکیب  CNمنظور از سیانید همان یون . گرددسیعی در دنیا تولید و مصرف میترکیبات سیانیدي بطور و
سیانید یک ترکیب فوق العـاده سـمی   . دهدباشد و با بسیاري از مواد معدنی و آلی واکنش میشیمیایی کربن و نیتروژن دار می

ها ها، جلبکها، قارچاري از باکتريسیهاي بگونهترکیبات سیانیدي توسط  .شوداست که بطور طبیعی و صنعتی وارد محیط می
خروجی واحدهایی از قبیل داروسازي، صنعت اتومبیل، روکش فلزات، صـنعت الکترونیـک،    از طریقو  شودو بند پایان سنتز می

در  معمـوال سـیانید   [1].گـردد تهیه کک و زغال سنگ، پالستیک سازي، سموم کشاورزي و معادن طال وارد محیط زیست مـی 
و پتاسیم فـري   Zn(CN)2 هاي فلزي از جمله و انواع کمپلکس NACN ،KCNنمک هاي ،HCNهاي مختلف محیط به شکل
. شـود تعیـین مـی   )HCNوCN(ویژگی سمیت هر کمپلکس فلزي سیانید بـه وسـیله توانـایی آزاد سـازي      .داردسیانید حضور

تداخل در تنفس سلولی است و در این حالت اگر چـه اکسـیژن    مهمترین اثر سمی سیانید مهار سیتوکروم اکسیداز و در نتیجه
در اختیار سلول قرار دارد ولی قادر به استفاده از آن نیست و نتیجه این عمل تجمـع اسـید الکتیـک و مـرگ سـلولی ناشـی از       

میلـی گـرم بـر     HCN  ،50میلی گرم بر لیتر بوده در حالی که   300-200دوز کشنده سیانید سدیم و پتاسیم  .آنوکسی است
. [3]میلی گرم در لیتر تعیین کرده است 07/0ب را آسازمان جهانی بهداشت حداکثر غلظت مجاز سیانید در  [2].باشدلیتر می

به دلیـل سـمیت و    .[4]موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز این مقدار را به عنوان استاندارد ملی در نظرگرفته است
هاي شـیمیایی زیـادي بـراي تصـفیه     روش. هاي سیانید همیشه مد نظر بوده استنترل و حذف آلودگیخطرات باالي سیانید ک

و سیانیدهایی که پیوند ضعیفی با فلزات  HCN ،CNها تنها بر روي پساب هاي حاوي سیانید توسعه یافتند اما تمام این روش
این روش ها بر اساس بازیـابی سـیانید بـه    . ها تصفیه شوند توانند با این روشهاي فلزي سیانید نمیکمپلکس. دارند موثر است

روش معمول حذف سیانید در سطح دنیا اکسیداسیون شیمیایی  .روش اسیدي شدن و یا تخریب با اکسیداسیون شیمیایی است
اکسـید  هاي حذف عبارتنـد از اکسیداسـیون در حضورکاتالیسـت، ازون زنـی، پر    کلر زنی در محیط قلیایی است و سایر روش –

هاي روش .باشدمی هیدروژن ، پراکسی سولفات، جذب سطحی با استفاده از کربن فعال، اسمز معکوس و روش هاي بیولوژیکی
بنـابراین   .و غالبا از لحاظ زیست محیطی مشـکل سـاز مـی باشـند     تجهیزات خاص هستند مندگران و نیاز، شیمیایی و فیزیکی

روش تصـفیه بیولـوژیکی یـک    . حذف با هزینه پایین داشته باشد بسیار ضروري است که توانایی باال در توسعه روشی جایگزین
 در [5,6]. جایگزین مطمئن و سازگار با محیط زیست و ارزان می باشد که متکی به توانایی میکروارگانیسم هـاي بـومی اسـت   

گونه هاي میکروبی تحمل  اکثرا . تاس صورت گرفتهزیادي  مطالعات زمینه حذف بیولوژیکی سیانید در شرایط اسیدي یا خنثی
یکـی  . به همین دلیل مطالعات در این خصوص محدود بوده است. شرایط قلیایی را دارند ولی قادر به تجزیه سیانید نمی باشند

 .[7]تنها منبع نیتروژن مصرف مـی کنـد   را به عنوان که سیانیدبوده   Fusarium solaniاز مطالعات انجام شده در مورد قارچ 
را دارد ولی نیاز به منبـع کـربن گلـوکز دارد و     10بهینه  pHتوانایی مصرف سیانید را در    cepacia Burkholderia اکتريب

که براي اولین بار در ایـران انجـام شـده داراي     حاضر مطالعه [8,9].نسبتا به یون هاي فلزي از قبیل آهن و مس حساس است
 کـه  تجزیه بیولوژیکی سیانید در شـرایط قلیـایی اسـت    بررسی نخست. می باشدچند برجستگی مهم نسبت به تحقیقات قبلی 

دوم جداسازي و استفاده از میکروارگانیسـم هـاي    ؛و از امنیت باالیی برخوردار است ر می سازدراحت را تحت این شرایط همطالع
  .که مدت ها در معرض سیانید بوده اند است بومی

  
   مواد و روش ها -2

از پسـاب سـیکل    ،هایی با قابلیت تحمل سیانید در غلظـت بـاال  به منظور دستیابی به باکتري: ارينمونه برد -2-1
و غلظـت   2/7نمونـه   pH. ز ذوب آهن اصفهان نمونه برداري و بـه آزمایشـگاه انتقـال داده شـد    اهاي کک سخنک کننده کوره
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 .میلی گرم بر لیتر بود 210سیانید تقریبا 
 بـاکتري هـا   از محیط نوترینت براث جهت غنی سازي :شناسایی باکتري ها  غنی سازي ، جداسازي و -2-2

بـه منظـور سـازگاري     واز نمونه تلقـیح  % 10محیط کشت  میلی لیتر 100میلی لیتري حاوي 250هايدرون ارلن. استفاده شد
هفته انجام و محـیط   2یتر طیمیلی گرم بر ل 100تا  30روزه همراه با تغییر غلظت سیانید از  3کشت هاي  ،میکروارگانیسم ها

ها با توانایی مصرف سیانید براي جداسازي باکتري. انکوبه شد rpm 150و  30غنی شده بر روي شیکر چرخاننده در شرایط 
پس از دو مرحله کشـت  . شد استفاده سیانید میلی گرم بر لیتر 100 حاوي K2HPO4-NaOHاز محیط بافري  Nبعنوان منبع 

ساعت انکوبه شـدند و   24و  30 پلیت ها در وع، با استفاده از روش کشت خطی میکروارگانیسم ها جدا در محیط بافري مای
در . ادامه یافت مطالعات میکروسکوپی خالص و یک شکل بودن کلنی ها را در محیط کشت جامد تائید کنداین کار تا زمانی که 

هاي باکتریایی جدا شـده بـه وسـیله انـواعی از     سویه. نگهداري شددرجه  4نهایت از هر میکروارگانیسم اسلنت تهیه و در دماي 
تخمیرالکتوز، ساکاروز، : قبیل  تست هاي قندي از) اکسیداز، کاتاالز(هاي بیوشیمیایی باکتریولوژیک و آزمون هاي رشد واکنش

گرم ، مورفولوژي و رنگ کلنـی بـه منظـور شناسـایی      گلوکز، تست هیدرولیز نشاسته و تستهاي استاندارد از قبیل رنگ آمیزي
  [10].ارزیابی شدند

  g4NaOH ، g35/4حـاوي   K2HPO4-NaOHمحـیط کشـت بـافري     ا لیتـر  :محیط و شرایط کشـت  -2-3
K2HPO4   10و ml     از محلـول نمـک هـايtrace  ) g 3/0   FeSO4.7H2O ،g 8/1 MgSO4.7H2O، g 13/0  CoCl2،g 

04/0    CaCl2،g  02/0    MoO3 ،g 04/0  MnCl2.4H2O  و) لیتر آب دیونیزه 1در g 1   سـیانید  . عصاره مخمـر مـی باشـد
کربن در غلظـت   بعمنتنها هاي مختلف به عنوان تنها منبع نیتروژن و گلوکز به عنوان در غلظتKCN بصورت محلول استریل 

g/l1استفاده شد.  pH  در تمـام مراحـل    وتنظـیم   30  اي انکوباسـیون دم ،دور بر دقیقه  150شدت هوادهی  ،10-5/9بین
  .آزمایش یک نمونه کنترلی بدون تلقیح قرار داده شد

میکروارگانیسم هاي جدا شده  براي بررسی توانایی حذف سیانید در محیط بـافري    :ارزیابی حذف سیانید -2-4
میلـی   100میلـی لیتـري حـاوي      500هـاي  در ارلن) 500و 450-400-350-300-200-100(در غلظت هاي  KCN حاوي 

سیانید ، بعد از اتمام زمان انکوباسیون .گرفتهفته انجام  2 طینمونه برداري در فواصل مختلف . لیتر محیط کشت تلقیح شدند
  .باقیمانده اندازه گیري شد

  
  سیانید سنجش و گیرياندازه -3

-Pyridineبر اساس روش  DR5000ومتر اندازه گیري غلظت سیانید باقیمانده در محلول با دستگاه اسپکتوفت 
Pyrazalone طول موج دستگاه .انجام شد  nm612 [11].بود  

   
  و بحث نتایج-4

این نمونـه هـا   . گردید میکروارگانیسم جداسازي و خالص 5دراین مطالعه : هاي جدا شده میکروارگانیسم -4-1
S1-S5  به منظـور بررسـی   . ذکر شده است )1( آنها در جدول خصوصیات مورفولوژي، گرم و خصوصیات دیگر. شدندنامگذاري

خص و بهترین سوش انتخاب ها آزمایشاتی انجام گرفت تا قابلیت هر یک در تجزیه سیانید مشعملکرد هر یک از میکروارگانیسم
دمـاي   وشـد   اسـتفاده میلی گرم بر لیتـر   200غلظت سیانید براي این منظور از  .ارائه شده است) 2(نتایج آن در جدول . شود

ساعت بیش ترین کـارائی را   72تجزیه سیانید در % 85با بیش از  S2گونه  همان طور که مشخص است. بود30انکوباسیون 
 .بنابراین از این سوش در مراحل بعدي این مطالعه استفاده شد .کروارگانیسم ها از خود نشان داددر مقایسه با سایر می
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 مشخصات میکروارگانیسم هاي جداسازي شده :1جدول 

S5  S4  S3  S2  S1 میکروارگانیسم ها  
نحوه  - باسیل ریز  ریزباسیل 

قرارگیري بصورت النه 
  زنبوري

  شکل ظاهري  باسیل درشت  درشت و دراز باسیل  کوکسی

  رنگ کلنی  سفید  زرد براق  زرد مات  زرد  سفید براق
آزمون رنگ آمیزي   مثبتگرم   گرم منفی  گرم مثبت  گرم منفی  گرم منفی

  گرم
  آزمون کاتاالز  منفی  منفی  مثبت  منفی  مثبت
  آزمون اکسیداز  منفی  مثبت  مثبت  منفی  مثبت
آزمون هیدرولیز   مثبت  مثبت  مثبت  منفی  منفی

  نشاسته
فقط گلوکز را تخمیر 

  کندمی
فقط گلوکز را تخمیر 

  کندمی
هر سه قند را تخمیر 

  کندمی
فقط گلوکز را تخمیر 

  دکنمی
هر سه قند را تخمیر 

  کندمی
آزمون تخمیر الکتوز، 

  ساکاروز، گلوکز
 H2Sتولید گاز   منفی  منفی  منفی  منفی  منفی

 
  
  

  بررسی عملکرد میکروارگانیسم ها در تجزیه سیانید: 2جدول 
S5  S4  S3  S2  S1 میکروارگانیسم ها 
 %درصد حذف   45  86  62  73  67

  
  

  : ارزیابی حذف سیانید -4-2
. هفته ارزیابی شد 2تا  500و100،200،300،350،400،450نید توسط سوش انتخاب شده در غلظت هاي حذف سیا

همانطور که از شکل مشخص . نمایش داده شده است) 1(نتایج حاصل در قالب منحنی بر اساس بازده حذف سیانید در شکل 
هاي غلظت سیانید نمونه. نکوباسیون انتخاب شدمیلی گرم بر لیتر به عنوان غلظت بهینه در کمترین زمان ا 200است غلظت 

  .مشاهده نگردید آزمایش در طول  HCNکنترلی بدون تلقیح ثابت بود بنابراین تبخیر سیانید بصورت
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 S2ارگانیسم روتاثیر غلظت اولیه سیانید روي میک): 1(شکل

  گیرينتیجه -5
،  گران بودن معرف ها ها به دلیلاما این روش. است  پساب حاوي سیانید قابل تصفیه با روش هاي شیمیایی و فیزیکی

بیولوژیکی به دلیل ارزان بودن و  روش. افزودن آالینده دیگر به محیط زیست مطلوب نیستندهمچنین و  نیاز به تجهیزات خاص
به حضور  ،یک فرایند بیولوژیکی موفق .آیدسازگاري با محیط زیست جایگزین مناسبی براي تصفیه سیانید به حساب می

میکروارگانسیم جدا  5در این مطالعه  .میکروب هایی با توانایی فیزیولوژیکی و متابولیکی تجزیه آالینده در محیط وابسته است
 ادامه تحقیق شرایط در .گردیدانتخاب شده بررسی  سازي و خالص شد و تاثیر غلظت اولیه سیانید بر روي بهترین سوش

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفتباکتري هاي فوق  بهینه عملکرد
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