مقاالت

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی،
ریزاندامگانها و عاملهای عملیاتی مؤثر
اعظم خضری ،۱لیال وفاجو ،*2محمود جوکار

۳

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -۲دانشیار ،دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -۳استادیار ،موسسه تحقیقات پنبه کشور؛ سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
پیامنگارvafajoo@azad.ac.ir :

چکیده
حضور سیانید در فاضالالب صالناییی ماننالد واحالد کال سالازی صالنایف فالو د ،از میضالالت
زیستمحیطی و حذف آن از اولویتهای تصفیهخانههای فاضالب صنیتی اسالت روشهالای
فیزیکی و شیمیایی متنوعی برای حذف سیانید وجود دارد اما روشهای بیولوژیکی به دلیل
ارزانقیمت بودن و سازگاری با محیط زیسالت مالورد توجاله قالرار گرفتاله اسالت باله تالازگی
ریزاندامگانهایی شناخته شده که میتوانند با کارایی بالا سالیانید را حالذف کننالد؛ مزیالت
آن ها نیاز به زمان کمتر و وجود مسیرهای متنوع و آنزیمهای شناختهشده است هدف ایال
پژوهش ،بررسی اجمالی مسیرهای حذف بیولوژیکی ترکیبات سیانید و شناخت مهالمتالری
عامل های عملیاتی در ای فرایندها است اطالعات ارائه شده در ای مطالیاله باله مهندسالان
شیمی فیال در حوزه محیط زیست و بهویژه تصفیهخانههای فاضالبهای صنیتی آلوده باله
ترکیبات سیانید ،کم میکند تا برای حذف بیولوژیکی ترکیبات سیانید ،شرایط عملیالاتی
مناسب را ایجاد کنند

 .1مقدمه



تاریخ پذیرش89/1۲/۲2 :
شماره صفحات 66 :تا 9۲

کلیدددواژههددا :سالالیانید ،حالالذف
بیولالالوژیکی ،ریزانالالدامگان ،آنالالزیم،
مسیرهای حذف

صنایف مانند آبکاری ،پتروشیمی ،داروسازی ،تولید مواد شیمیایی آلی

سیانید از ترکیبات شیمیایی است کاله از دیربالاز باله عنالوان مالادهای

و آرایشی ،کارخانجات سنتز فیبر ،عکاسی ،چسبسازی ،فراینالدهای

بسیار سمی و کشالنده شالناخته شالده اسالت سالیانیدهالا گروهالی از

مقاومسازی و افالزایش سالیتی فلالزات و فالو د ،سالنتز مالواد رنگالی،

ترکیبات آلی و میدنی است که گروه عاملی  CNبالا پیونالد سالهگاناله

کورههای ک ساز و آفتکشها استفاده میشود امالا از پرسالودتری

لیگاند بسیار قالوی در تشالکیل

موارد استفاده و شاید مهمتری مصرف آن در صنیت میالدن و بالرای

کمپلکسهای فلزی و غیرفلزی عمل میکند سالیانید در بسالیاری از

استحصال فلزات گرانبهایی چون طال و نقره و همچنی بازیابی مواد

کرب و نیتروژن دارد و به عنوان ی

* تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهالران جنالوب ،دانشالکده مهندسالی شالیمی و
پلیمر
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باعث آسیبهای شدید بر اکوسیستم میشود

واکنش

منبف تولید سیانید در طبییت گونالههالایی از بالاکتریهالا ،قالار هالا،

Log Kd
)

(

۱2

مزه تلخ گلوکوزیداز سالیانوژنی  ۱بالرای دفالاع برابالر علال خالواران و

)

(

۱2

پاتوژنهالا بهالره مالیگیالرد سالیانیدهالا نقالش محالوری در گسالترش

)

(

اعالم نشده

اسیدهای آمینه ،پپتیدها ،نوکلئوتیدها ،چربی و غشالا دارد و بیالش

)

(

۲۱

)

(

۲9

شکل خاص آن تییی کننده عامل میرب زیستمحیطی و همچنی

)

(

۲۲

سالالمیت آن اسالالت سالالیانیدهالالا از دیالالدگاه واکالالنشپالالذیری و سالالمیت

)

(

۲۲

)

(

۲2

)

(

6۲

جلب ها و بندپایان است که توانایی سالنتز سالیانید دارد گیاهالان از

جداییناپذیر طبییت است
سیانید به شکلهای میتل در محیطهای آبی و خاک وجود دارد و

تفاوتهایی دارنالد و ترکیبالات سالیانیدی آلالی و میالدنی در فازهالای
گازی ،مایف و جامد وجود دارد به طور کلالی ترکیبالاتی کاله توانالایی
تولید یون سیانید را دارند ،عبارت
ال

است از:

) ترکیبات ساده سیانیدی با فرمول کلی A(CN)x

ب) ترکیبات پیچیده سیانیدی مانند سیانیدهای قلیایی -فلزی کاله

کمپلکسهای سیانید روی و کادمیم سریفتر از کمپلکسهای مشابه

فرمولهای متفاوتی دارند و میمو با فرمول  AyM(CN)xنشان

نقره ،کبالت ،مس و آه یونیزه میشوند و ثابت تیالادل یونیزاسالیون

داده میشوند که در آن  Aی
وMی

فلز مانند سدیم ،پتاسیم ،آمونیم

کمپلکسهای آه  ،جیوه و کبالت بسیار پایی است

فلز سنگی مانند آه  ،IIآهال  ،IIIکالادمیم ،نیکالل،

سرب ،جیوه ،کبالت ،مس ،روی و نقره و  xظرفیت فلز (برابر با
تیداد گروههای سیانید) است که به شکل

محلول ،سیانید CN-

 .2قوانین و محدودیتهای زیستمحیطی
کمینه دوز مجاز سیانید در آب به کاربرد آن بسالتگی دارد و در ایال
رابطه ،استانداردهای مرتبط با مصرف یا تمالا

آزاد نمیکنند ،بلکه یون  MCN-آزاد میکنند:

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

و زبالههای سیانیدی است که در صورت رهاسازی در محیط زیسالت

جدول  .۱ثابت یونیزاسیون کمپلکسهای سیانیدی].[۲

انسالانی باله صالورت

چشمگیری متفالاوت از اسالتانداردهای مربالو باله موجالودات آبالزی
)

()۱

(

است] [۳در جدول ( )۲دوز مرگبار سیانور برای انسان آمده است

کمپلکسهای میتل سیانیدی از دیالدگاه پایالداری متفالاوت اسالت
مییار ناپایداری کمپلکسهای محلول ،ثابت

تیادل یونیزاسالیون )(Kd

ماده شیمیایی

آنها است که به صورت عمومی برای یونیزاسیون ی

جدول  .۲غلظت مرگبار سیانور برای انسان].[4
راه ورود به

مقدار

بدن

مجاز

ای گونه تییی میشود]:[۱

استنشاق

()۲
بلف

()۳

[

]
]

]

[

-۳۱۲

میلی گرم سیانید هیدروژن

۲11

در متر مکیب هوا

-۱/۲۲

میلی گرم سیانید به ازای

1/۲6

هر کیلوگرم وزن انسان

[

تما

پوستی

واحد

۱11

میلی گرم سیانید به ازای
هر کیلوگرم وزن انسان

1. Cyanogenic Glycoside
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مقاالت

مقامالالات نظالالارتی و سالالازمان حفاظالالت از محالالیط زیسالالت کشالالورهای

است و در محدوده وسییی از  pHاسالتفاده مالیشالود ایال روشهالا

میتل  ،استانداردهای کیفیت آب سیتگیرانهای برای دفف فاضالالب

بیشالالتر شالالامل فراین الدهای جداسالالازی و یالالا تجزیالاله سالالیانید اسالالت

حاوی سیانید به آبهای سالطحی اعمالال کالرده اسالت جالدول ()۳

فرایندهای تجزیاله در حقیقالت گسسالت پیونالد کالرب و نیتالروژن و

مقادیر مجاز ترکیبات سیانید را در کشورهای میتل نشان میدهد

ساخت مادهای با سمیت کمتر اسالت در جالدول ( )۲ایال روشهالا
بهطور خالصه ارزیابی شده است][۲

جدول  .۳مقادیر مجاز ترکیبات سیانید در محیط]5و.]۳
مقدار مجاز در آب

مقدار مجاز در آب

آشامیدنی

برای آبزیان

(میلی گرم در لیتر)

(میلی گرم در لیتر)

ایران

1/12

1/1۲

آمریکا

1/۲

1/1۲

مکزی

1/۲

1/1۲

هند

1/۲

1/1۲

آلمان

1/1۱

1/1۲

سوئیس

1/1۱

1/1۲

کشور

جدول  .5مزایا و محدودیتهای روشهای
حذف سیانید از فاضالب].[5
روش

مزایا


کاربرد آسان
بازدهی زیاد
بالالالدون هیچگونالالاله محصالالالول
جانبی نامطلوب
بالالالالازدهی خالالالالوب بالالالالرای
محلول های بالا غلظالت بالا ی
سیانید
امکان حذف کامل آ یندهها



فناوری بسیار توسیهیافته
سالالیانات تولیدشالالده سالالمیت
کمتری دارد و در  pHپایی تر
به دی اکسید کرب و نیتروژن
اکسید میشود
عملیات نسبتا ساده
قابل اجرا در محدوده وسالییی
از pH
در برخی موارد می توان با ای
روش سیانید را احیا کرد
توانالالالایی حالالالذف سالالالیانید در
غلظتهای با



باله علالت مصالرف آ ینالده باله
وسیله ریزاندامگان ،به عنالوان
مالالالواد م،الالالذی ،در تصالالالفیه
بیولوژیکی آب و خاک کالاربرد
دارد
محصو ت جانبی شامل آب و
دی اکسید کرب و زیستتوده
باکتریالالایی غنالالی از پالالروتئی
است
پسماندهای حاصالل از فراینالد
بیولوژیکی می توانالد باله مالواد
غالالالالذایی بالالالالرای مالالالالاهی و
بیمهرگان تبدیل شود و قابالل
رهاسازی در طبییت است
ارزانتالالالر اسالالالت و بالالالازدهی
بیشالالتری نسالالبت بالاله بقیالاله
روشها دارد




فیزیکی







سازمان حفاظت محیط زیست کشور ،بیشینه میزان مجاز سیانید در
فاضالب میدنی را مطابق جدول ( )۲اعالم کرده است
جدول  .4بیشینه میزان مجاز سیانید در فاضالب معدنی].[۶

شیمیایی






تخلیه به آبهای

برای مصارف

تخلیه به آبهای

سطحی

کشاورزی و آبیاری

زیرزمینی

(میلی گرم در لیتر)

(میلی گرم در لیتر)

(میلی گرم در لیتر)

۰/۵

1/۱

1/۱





 .3روشهای حذف سیانید
برای حفظ محیط زیست و بهویژه منابف آبالی ،فاضالالبهالای حالاوی
سیانید باید پیش از رهاسازی تصفیه شوند فرایندهای میتلفی برای

بیولوژیکی


حذف سیانید وجود دارد که شامل چندی روش فیزیکی ،شالیمیایی
و بیولوژیکی است؛ انتیاب مناسبتری روش حذف بر اسا
و حجم فاضالب و بر اسا

ماهیت

قوانی موجود بالرای تیلیاله باله محالیط

زیست است از مزایای قابل توجاله روشهالای فیزیکالی و شالیمیایی،
بازدهی مناسب ای روشها است عملیات ای روشها نسالبتا سالاده
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محدودیتها


دما و فشار با و شرایط
کاری سیت
تولید سیانید هیالدروژن
(آ ینده)
هزیناله عملیالالاتی بسالالیار
با
بالالالازدهی کالالالم بالالالرای
محلولهای رقیق



فلزات حاوی سالیانید را
در  pHبا بایالد حالذف
کرد
نیاز به افزودن کاتیون ها
و آنیون های مناسب باله
محیط
نیاز به اندازهگیری دقیق
دوز شیمیایی
هزینه زیاد تجهیالزات و
مواد شیمیایی مصرفی



















نمالالیتالالوان ایالال روش را
برای حالذف هماله مالواد
آلی و غیرآلی خطرنالاک
به کار برد
برای حالذف یالا کالاهش
آ ینالالالدههالالالایی کالالاله
ریزاندامگان ها قالادر باله
تجزیالاله آنهالالا نیسالالت
مناسب نیست
میزان تصفیه بستگی به
سالالمیت و سالالطا اولیالاله
آلودگی دارد

بیولوژیکی میتواند انتیاب مناسبی برای حذف سالیانید از فاضالالب

میکنند به شرح زیر است:

باشد اما با وجود مزایایی مانند ارزانقیمت بودن ،عدم تولید فاضالب
ثانویه و فناوری با آلودگی بسیار کم ،روشهای بیولوژیکی هنالوز باله
عنوان روش کارا مد پذیرفته نشده است یکی از د یل ایال موضالوع،

 1-1-4آنزیم سیانید هیدراتاز

آنزیم قارچی است و میمو تبدیل سیانید به

سیانید هیدراتاز ی

ای آنزیم انجام میشود؛ اما تبدیل فرمامید که نتیجاله تجزیاله

هزینه زیاد آزمایشهای اولیه و نیالاز باله آزمایشالگاه تیصصالی بالرای

کم

انجام آنها است

دی اکسید کرب و آمونیاک است به کم

آنزیم فرمامید هیدراتاز

روی میدهد:

 .4مسیرهای حذف بیولوژیکی سیانید
تجزیه بیولوژیکی سیانید به وسالیله ریزانالدامگانهالا و در مسالیرهای

()۲

متفاوت امکانپذیر است تحقیقات نشان میدهنالد کاله گالاهی یال
ریزاندامگان ،مسیرهای متنوعی برای تجزیه سیانید برمالیگزینالد در

ای آنزیم متیلق به گروه لیالاز 12اسالت و باله علالت شکسالت پیونالد

ایالال جالالا پالالنج مسالالیر عمالالومی حالالذف باکتریالالایی سالالیانید شالالامل

کرب  -نیتروژن منحصرا در دسته هیدرولیاز 13قرار گرفتاله اسالت در

 -۱مسیر تجزیه -۲ ،1مسیر اکسایش -۳ ،2مسالیر احیالا -۲ ،3مسالیر

دستهبندی آنزیمی ،نام سیسالتماتیکی آن هیالدولیاز فرمامیالد و نالام

جایگزینی /انتقال 4و  -۲مسیر سنتز ۵بررسی میشود[]8

رایج آن دهیدراتاز فرمامیالد اسالت ایال آنالزیم در متابولیسالم اسالید

در سه مسیر اولیه ،تبدیل سیانیدها باله مولکالولهالای سالاده آلالی و

سیانونینو ۱۲نیز میتواند شرکت داشته باشد آنزیم سالیانید هیالدراتاز

میدنی به وسیله آنزیمها (به عنالوان کاتالیسالت) تسالریف مالیشالود و

که یکی از گونه های پرتیداد میان بقیه آنزیم ها است برای اولی بالار

سپس ای مولکولهای ساده به آمونیاک ،متالان ،دی اکسالید کالرب ،
اسید فرمی

و اسید کربوکسیلی

تبدیل میشود اما در مسالیرهای

 ۲و  ،۲سیانید به عنوان منبف نیتروژن و کرب به وسیله ریزاندامگان

به کم

استمفیلیوملوتی ۱۲به صورت جزئی خالصسازی

شالد][2،9

در جالالدول ()6ریزانالالدامگانهالالای آنالالزیم سالالیانید هیالالدراتاز همالالراه

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

ب اله دلیالالل محالالدودیتهالالای روشهالالای فیزیکالالی و شالالیمیایی ،روش

کار برده میشود آنزیمهایی که تجزیه ترکیبات سیانیدی را کاتالالیز

غلظت ،دمای بهینه pH ،و سوبسترا آمده است

استفاده میشود
 2-1-4آنزیم سیانیداز

آنزیم سیانیداز با نام سیانید دی هیدراتاز ۱6نیز شناخته میشود ای

 1-4مسیر تجزیه
مسیر تجزیه (هیدرولیتی ) باله کمال

آنالزیمهالای متفالاوتی کاله در

سالالامانه میکروبالالی وجالالود دارد ،ماننالالد سالالیانید هیالالدراتاز 6و نیتریالالل

آنزیم متیلق باله یال

گالروه از آنالزیم هالای باکتریالایی اسالت کاله در

آلکالالالیجز اکسولوکسالالیان ,۱2پسالالیدومانا

۱9

اسالالتوتزی ای ک6۱

,

سی ۱دنیتریفیکنز دی اف ۱8۳یافت مالی شالوند در

هیدراتاز 7انجالام مالیشالود آنالزیمهالای سالیانید هیالدراتاز و نیتریالل

باسیلوز پامیال

هیدراتاز ،سوبسترای مشیصی دارند آنها مستقیما باعث هیالدرولیز

جدول ( )2ریزانالدامگانهالای فیالال در حالذف ترکیبالات سالیانید در

میشوند و پیوند سهگانه کرب و نیتروژن را بالرای تشالکیل فرمامیالد

حضالالور آنالالزیم سالالیانیداز همالالراه دمالالا و  pHبهینالاله آمالالده اسالالت

تیریب می کنند در حالی که نیتریالز 8و سیانیداز 9آن را به آمونیاک
و کربوکسیلی

اسید تبدیل میکند که در فیالیتهای متابولیکی به
1. Hydrolytic Pathway
2. Oxidative Pathway
3. Reductive Pathway
4. Substitution/Transfer Pathway
5. Synthases Pathways
6. Cyanide Hydratase
7. Nitrile Hydratase
8. Nitrilase
9. Cyanidase

10. Fungal
11. Formamide Hydratase

 :Lyases ۱۲لیاز آنزیمی اسالت کاله شکسالت بسالیاری از پیونالدهای شالیمیایی را
تسهیل می کند و بیشتر باعث تشالکیل پیونالدهای جدیالد دوگاناله یالا حلقالهای
میشود
13. Hydro Lyases
14. Cyanoamino Acid
15. Stemphyliumloti
16. Cyanide Dihydratases
17. Alcaligenes Xylosoxidans
18. Pseudomonas Stutzeri AK61
19. Bacillus pumilus C1. Denitrificans DF3
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جدول  .۶ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید در حضور آنزیم سیانید هیدراتاز].[۷
ریزاندامگان

pH

T, C

غلظت (میلی مول)

سوبسترا

استمفیلیوملوتی

2-8

۲۲

۲

سیانید سدیم

استمفیلیوملوتی ( در فاز ثابت شده)

2/۲-6/۲

۲۲-۲۲

۱11

سیانید سدیم

۱

8-۱1/2

۳1

1/9

اعالم نشده

۲

۲-2

۲۲

۲1

سیانید پتاسیم

۳

۲/۳-۲/2

۳۲

اعالم نشده

سیانید پتاسیم

فوساریم سو نی آی ا ا ام 91۲6

فوساریم اکسیسپوروم

گلوسرکسپورا سوراغی

آنزیم سیانید دی هیدراتاز میتواند طبق واکنش زیالر سالیانید را باله

نیتریل هیدراتاز که از پسیدوناکاردینا ترموفیال ۲گرفتاله شالده اسالت
۲

با تری فیالیت را در مقایسه بالا دیگالر آنالزیمهالا ماننالد کالبسالیال ،

ترکیبات غیرسمی تبدیل کند:

6

کورینه باکتریوم  ،پسالیدومانا

2

9

 ،ریزوبیالوم  ،رودوکالو

دارد برخی از گونههالای بالاکتری ماننالد پسالودومانا

()۲

 ۱1۱۱۳و پسودامانا
جدول  .۷ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید
در حضور آنزیم سیانیداز].[۷
ریزاندامگان

باسیلوز پامیال
پسیدومانا

استوتزی

ای ک6۱

پوتیالدا ام ای

مارجینالس ام ای  ۱۱۳۲کاله در کنالار نیتریالل

گونه باکتریها توانایی جذب سیانید تا حالداکثر  ۲1میلالی مالو ر را

pH

T, C

سوبسترا

2/9-9

۳2

سیانید سدیم

6-۱1

۳1

سیانید پتاسیم

دارد به عالوه ای گوناله بالاکتریهالا زیربنالای وسالییی از بسالترهای
مانند آکریلونیتریل ،نیتریلها با زنجیرههای جانبی طو نی و

نیتریلها با اتمهای کرب آلفا دارد پسودومانا
پسودامانا

پوتیدا ام ای ۱۱۳و

مارجینالس ام ای  ۳۲که پیشماده متاکریل آمید است

به عنوان بیوکاتالیستهای کامالل ساللولی بالرای هیدراسالیون اسالت
سیانوهیدری به هیدروکسی اسید بوتیریمید استفاده مالیشالوند در
جدول ( )9ریزاندامگانهالایی کاله آنالزیم سالیانیداز فیالیالت آنهالا را

 3-1-4آنزیم نیتریل هیدراتاز

نیتریلهای آلیفاتی

رودوکلالو

هیدراتاز است به روش غنی سازی از خاک تهیه مالیشالوند] [9ایال

کوچ
سی۱

8

میتواند بهطور مؤثر باله وسالیله هیدراتالههالای

نیترول تجزیه شود با توجه به واکنش زیر نیتریل هیدراتاز ،سیانیدها

کاتالیز مالیکنالد همالراه دمالای بهیناله pH ،و سوبسالترا بیالان شالده
است][2

را به آمیدها کاتالیز میکند:
()6

1. Fusarium Solani IHEM 8026
2. Fusarium Oxysporum
3. Gloeocercospora Sorghi
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4. Pseudonocardia Thermophila
5. Klebsiella
6. Corynebacterium
7. Pseudomonas
8. Rhizobium
9. Rhodococcus Rhohoclou
10. Pseudomonas Putida MA113
11. Pseudomonas Marginales MA32

در حضور آنزیم نیتریل هیدراتاز].[۷

میکند همراه دمای بهینه pH ،و سوبسترا آمده است][9

ریزاندامگان

pH

T , C

سوبسترا

میروتکیوم

2/2

۲۲

سیانامید

جدول  .۹ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید

2/1

۲1

آلکیل نیتریل

در حضور آنزیم نیتریالز].[۷

9/۲

۲۲

باسیلو

پی

ا

کورنباکتریوم ا

پی

سی۲

بروی باکتریوم امپرالیس
سی بی ا

2/۲

2۲-۲98

پسیدومانا

-۱۱/۲

پوتیدا

8/۲

کلرورافیز ب

پسیدومانا

۲۳
آرتروباکتر ا

پی جی۱

پسودوناکاردیا ترموفیال جی
سی ام ۳18۲

رودوکوکو

ا

پی ان

22۲

اعالم
نشده
۳1

2/۲

۲1

2/۲

۳۲

8

۲۲

9/۲

۳۲

دی نیتریل
آلیفاتی

ریزاندامگان

آکریلونیتریل

نوکاردینا ا

نیتریلهای

رودوکو

آلیفاتی
نیتریلهای
آلیفاتی
نیتریلهای
آلیفاتی

پی

رودوکلو

جی۱

رودوکو

رودوکلو

ک۲۲

رودوکو

رودوکلو

پی ای۳۲-

pH

T, C

9

۲1

2/۲

۲۲

۲/۲

۲1

استونیتریلها،
بنزونیتریلها

جی۱

نیتریلهای

الکالیجنس فائکالیز

پی

جی ام۳
آسینوتوباکتر ا
پی ای ک۲۲6

آنزیم های نیتریالز بدون تشکیل سیانیدهای "آزاد" آمیالدهای اولیاله
هیدرولیزهای نیتریلها را به اسید کربوکسیلی

و آمونیالاک تبالدیل

میکنند:

2/۲

۳۲

9/۲
2/۲

9

۲1
۲۲

۲1

پسیدومانا
ترموفیال جی سی

کلبسیال اوزانایی

نیتالریالز در سالنتز بیولالوژیکی پالروتئی هالا و ت،ییالرات در گیاهالان،

فوساریوم سو نی

حیوانالالات و قالالار هالالا دخیالالل اسالالت سالالاختار نیتریالزهالالا متشالالکل از

فوساریوم

است که برای فیال کالردن آنالزیم

اکسیپوروم

آنزیمهای القاشده از انواع میتل

فورانوکربونیتریل
کروتونونیتریل،
آکریلونیتریل
کروتونونیتریل،

نیتریلهای آروماتی
مندلونیتریل  ،پ-
امینوبنزیل سیانید
نیتریلهای آروماتی
و آلیفاتی
بنزونیتریل،

۲۲

8

کروتونونیتریل،
آکریلونیتریل

ام ۳18۲

()2

بنزونیتریل-۲ ،

آکریلونیتریل

آرتروباکتر ا

 4-1-4نیتریالز

نیتریلهای آروماتی

بنزونیتریل،

آکریلو نیتریلها،

آلیفاتی

سوبسترا

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

جدول  .۸ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید

در جدول ( )8ریزاندامگانهایی که آنالزیم نیتالریالز آنهالا را کاتالالیز

8/۲
-8/۱
2/9
6-۱۱

۳۲

اعالم نشده
۲1

بروموکسینیل

نیتریلهای آروماتی
نیتریلهای آروماتی
و آلیفاتی

زم است
1. Myrothecium
2. Bacillus Sp
3. Corynebacterium Sp. C5
4. Brevibacterium Imperalis CBS489–74
5. Pseudomonas Putida
6. Pseudomonas Chlororaphis B 23
p. J1س 7. Arthrobacter
8. Pseudonocardia Thermophila JCM3095
9. Rhodococcus Sp. N 774

10. Nocardia Sp.
11. Rhodococcus Rhodochrous J1
12. Rhodococcus Rhodochrous K22
13. Rhodococcus Rhodochrous PA-34
14. Alcaligenes Faecalis JM3
15. Acinetobacter Sp. AK226
16. Pseudomonas Thermophila JCM3095
17. Klebsiella Ozaenae
18. Fusarium Oxysporum
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 2-4مسیر اکسایش

1

()8

در مسیر اکسایش ،تبدیل سالیانید شالامل تبالدیل اکسالیژنولی  2باله
دی اکسیدکرب و آمونیاک است  NADPHباله عنالوان کاتالالیزور در
ای مسیر عمل میکند برای عملکرد بهینه در ای مسیر باید منالابف
بیشتر از کرب به محیط افزوده شود سه آنزیم و دو سالازوکار بالرای
ای مسیر وجود دارد:

پوتیدا به طالور مالؤثری بالرای تولیالد آمونیالاک و

سلول پسودومانا

دی اکسیدکرب از مسیر اکسایش میتواند اسالتفاده کنالد مثالالی از
ای گروه ،تجزیه سیانید در سه قار سفید ترامتس ورسیکالر ای تی

سالالالی سالالالی  ،9۲1191۱فانروکیالالالت کریسوسالالالپوریوم ام ای 8۲86و
پلیالالوروتس سالالاجور-کالالاجو ۱1بالالا یالال

 1-2-4سیانید مونوکسیناز ۳و سیاناز

واکالالنش اکسالالایش اسالالت کالاله

محصو ت آن آمونیاک و دی اکسالید کالرب اسالت در جالدول ()۱۱

۲

سیانید مونوکسیناز ابتدا سیانید را به سالیانات تبالدیل مالیکنالد کاله
به وسیله سیاناز کاتالیز میشود و با توجه به واکنش زیر سالیانات باله

ریزاندامگانهای آنزیم سیانید دی اکسیناز همراه دمای بهینه pH ،و
ترکیب سیانید مورد نظر مشاهده میشود

][9،8،۱1

آمونیاک و دی اکسید کرب تبدیل میشود:
جدول  .۱۱ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید در
حضور آنزیم سیانید دی اکسیناز.

() 9

ریزاندامگان

در جدول ( )۱1ریزاندامگانهای آنزیم سیانیدمونوکسالیناز و سالیاناز

پسیدومانا

فلورنس ان

اشرشیا کولی
جدول  .۱۱ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید در
حضور آنزیم سیانید مونوکسیناز و سیاناز.
ریزاندامگان

pH

T, C

سیانید

پسیدومانا
پسیدوآلکالیجنا

سی

8/۲

۳1

ای سی تی۲۳۲۲
پسیدومانا
پسیدوآلکالیجنا

ترکیب

8/۲-۱1

۳1

سیانید
پتاسیم
سیانید
سدیم

2

۳1

سیانید

سی آی ام ب ۱۱26۲

همراه دمای بهینه pH ،و ترکیب سیانید مورد نظر آمده است

pH

T, C

ترکیب

-9
6

۳1

سیانید
پتاسیم
سیانید
پتاسیم

مرجع

][۱1

][8

 3-4مسیر احیا
مرجع

بهطور کلی مسیر احیا برای سیانید ،آزاد و تحت شالرایط بالیهالوازی
طی میشود در ای واکالنشهالا کاله شالامل دو مرحلاله و نتیجاله آن

][9

تشکیل متان و آمونیاک است ،نیتروژناز میتواند هیدروژن سیانید را
به عنالوان سوبسالترا مصالرف کالرده و در شالرایط کالامال بالیهالوازی،
آمونیالاک و متالان تولیالد کنالد در جالدول ( )۱۲ریزانالدامگان آنالزیم

][2

نیتروژناز همراه دمای بهینه pH ،و ترکیب سیانید مالورد نظالر آمالده
است][2،۱۱

 2-2-4سیانید دی اکسیناز

ای مسیر اکسایش مسالتقیما از سالیانید دی اکسالیناز بالرای تشالکل
آمونیاک و دی اکسید کرب استفاده میکند:

1. Oxidative Pathway
2. Oxygenolytic
3. Cyanide Monooxygenase
4. Cyanase
5. Pseudomonas Pseudoalcaligenas CECT5344
6. Pseudomonas Pseudoalcaligenes
7. Cyanide Dioxygenase
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8. Trametes Versicolor ATCC 200801
9. Phanerochaete ChrysOsporium ME 496
10. Pleurotus Sajor-Caju
11. Pseudomonas Fluorescens NCIMB 11764
12. Escherichia Coli

آنزیم نیتروژناز[.]۱۱

در حضور آنزیم رودانزه.

ریزاندامگان

pH

T, C

ترکیب سیانید

کالبسیال اکسیتوکا

2

۳1

سیانید پتاسیم

ریزاندامگان

pH

T, C

آزوتوباکتر وینلندی

2/۲

۳1

اشرشیا کولی

 4-4مسیر جایگزینی /انتقال

فروباسیلو

2

فروکسیدانس

در ای مسیر با فراهم کردن منابف اضافی نیتالروژن ،ریزانالدامگانهالا

ترموباسیلو

می توانند عالوه بر جذب سیانید سمیت سیانید را نیز کالاهش داده و
به حداقل میزان ممک برسانند جذب سیانید با دو آنزیم رودانزه ۳و
مرکاپتوپراویت سولفورترنسفرایز ۲رخ می دهد هر دو آنزیم به مقالدار

دسولفوروماکیولیوم
نیتریفیکانس

زیاد در بدن موجودات زنالده وجالود دارد آنالزیم رودانالزه باله شالدت
نیازمند مراقبت است رودانزه از آنزیمهای عمومی است که در حالال
حاضر برای جذب سیانید بسیار کاربرد دارد در شرایط آزمایشگاهی،
رودانزه (به عنوان کاتالیزور) ،اتم گالوگرد را از یال

دهنالده مناسالب
6

(تیوسولفات )۲به سیانید انتقال میدهالد و سالولفیت و تیوسالیانات

2

(با سمیت کمتر) تولید میکند:

سیانید

8

۳1

8

۲۲

8

دنیتریفیکانز

ترکیب

9/6

اعالم

سیانید
پتاسیم

سیانید
پتاسیم

مرجع

][۱۲

][2

نشده
اعالم
نشده

آنالالزیم دیگالالر ،مرکاپتوپراویالالت سولفورترنسالالفرایز اسالالت کالاله مسالالیر
جایگزینی /انتقال را کاتالیز میکند و بهطور ویژه انتقالدهنده گوگرد
در گروههای گوگرددار اسالت ایال آنالزیم در متابولیسالم سیسالتئی
مالالیتوانالالد شالالرکت کنالالد نالالام سیسالالتماتیکی ایالال گالالروه آنالالزیم،
 -۳مرکاپتوپیرویت:سیانید سولفورترانفرایز ۱۳است واکنش شیمیایی

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

جدول  .۱۲ریزاندامگان فعال در حذف ترکیبات سیانید در حضور

جدول  .۱۳ریزاندامگانهای فعال در حذف ترکیبات سیانید

آن به صورت زیر است:

()۱۲
فیالیت ای آنزیم تحت تاثیر حضور یونهای فسالفات و آنیالونهالای
دوظرفیتی که روی سایتهای فیال ،مؤثر

است قرار میگیرد].[9

رودانالالزه در انالالواع گونالالههالالای باکتریالالایی از جملالاله اشرشالالیا کالالولی و
آزوتوباکتر وینلندی 9و چنالدی گوناله تیوباسالیلو  8مشالاهده شالده

()۱۳

)

(

)

()۱۲

(

 Eآنزیم و  ESسولفور-آنزیم است با توجه به واکنشهای گفتهشده،

است .در جدول ( )۱۳ریزاندامگانهای آنزیم رودانالزه همالراه دمالای

-۳مرکاپتوپیرویت

بهینه pH ،و ترکیب سیانید مورد نظر آمده است][9،۱۲

در دو مرحلالاله بالاله تئوسالالولفات تبالالدیل شالالده اسالالت در مرحلالاله اول

۱۲

سولفور -آنزیم تشکیل شده که ای آنزیم در مرحله دوم بالا سالیانید
واکنش داده است][2،9
1. Klebsiella Oxytoca
2. Substitution/Transfer Pathway
3. rhodanese
4. Mercaptopyruvate Sulfurtransferase
5. Thiosulfate
6. Sulphite
7. Thiocyanate
8. Azotobacter Vinelandii
9. Thiobacillus

10. Ferrobacillus Ferroxidanse
11. Thermobacillus Denitrificans
12. Desulforomaculum Nitrificans
13. 3-Mercaptopyruvate: Cyanide Sulphurtransferase
14. 3-Mercaptopyruvate
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 ۵-4مسیر سنتز

1

گاما -سیانو -آلفا -آمینوبوتیری

در ایالال مسالالیر بالالا اسالالتفاده از آنالالزیمهالالای بتالالا -سالالیانوآ نی  ۲و

اسید مسالیر دیگالری بالرای جالذب

سیانید است زمانی که گاما -سیانو-آلفا -آمینوبوتیری

اسید ،۳جذب سیانید انجام میشود

میشود به آهستگی به گلوتامات تبدیل میشود یال

ایالال مسالالیر شالالامل سالالنتز اسالالید آمینالاله بتالالا -سالالیانوآ نی و

اسالتیروترموفیال

گاما -سیانو -آلفا -آمینوبوتیری
گاما -سالیانو -آلفالا-آمینوبوتیریال

اسالید اسالت کاله بالا اسالتفاده از

باقیماندههای اسید آمینه که به عنالوان زیربنالا وجالود دارد واکالنش

سیانید و ترموفیال به نام باسالیلو
ی

اسید سالنتز
بالاکتری یالون
2

سالی ان ۳از

چشمه آبگرم در ژاپ یافت شده که میتواند گاما -سیانو -آلفا-
اسید

آمینوبوتیری

مقاوم برابر حرارت تولید کند][2

نشان میدهند
بتا -سیانوآ نی نقش بسیار مهم و حیاتی در حذف سیانید دارد ای

 .۵عاملهای فرایندی مؤثر در حذف بیولوژیکی سیانید

آنالالزیم متیلالالق بالاله گالالروه لیالالاز و بیالالش گالالوگرد-کالالرب لیالالاز اسالالت

تصفیه بیولوژیکی فاضالب به قابلیت زیستتجزیهپذیری آ یندههالا و

نالالام سیسالالتماتیکی گالالروه ایالال آنالالزیم ال -سیسالالتئی هیالالدروژن-

عوامل مهمی همچون حضور آنزیمهای مناسب ،غلظت اولیه آ ینده،

سولفید -لیاز ۲است

در دستر

ماگاتریوم ۲با تبدیل سیانید به بتا -سیانوآ نی و سپس به

باسیلو

آسپارژی رشد میکند

بتا -سیانوآ نی

بودن منبف کرب و نیتروژن ،حضور ماده الکتروندهنده و

الکترونگیرنده ،وجود مواد م،الذی ضالروری ،عالدم حضالور ترکیبالات
بازدارنده ،غلظت مناسب اکسیژن در فاضالب و شرایط محیطی مانند

به وسیله اسید آمینههای میتلفی مانند سیستئی

 ،pHدما ،زمان تما

ریزاندامگان و آ ینده بستگی دارد] [2،۲اکنون

و سرئی و آسپاراژی برانگییته می شود و شروع به رشالد مالیکنالد

به مهمتری عاملهای مؤثر در حذف بیولوژیکی سالیانید از فاضالالب

سیانید تولیدشالده از سی ویو سالیوم ،6ابتالدا باله بتالا-سالیانوآ نی و

اشاره میشود:

سپس مطابق واکنش ( )۱۲به آسپاراژی
)

تبدیل میشود][9،۱۳
)

(
(

)
)

(
)

)

(

 1-۵در دسترس بودن مواد مغذی
(

(

ریزاندامگانها میمو ً از محیط غنی از مواد آلی به عنوان منبف کالرب
و از سیانید به عنوان منبف نیتروژن اسالتفاده مالیکننالد و باله همالی

()۱۲

دلیل ،وجود منابف دیگر نیتروژن در محالیط در رونالد حالذف سالیانید
مداخله میکند

در جدول ( )۱۲ریزاندامگان فیال در حذف ترکیبات سیانید در مسیر
سنتز آمده است

 2-۵شرایط محیطی
میمو ً آنزیم های تجزیه کننده سیانید باله وسالیله ریزانالدامگان هالای

جدول  .14ریزاندامگان فعال در حذف ترکیبات سیانید
در مسیر سنتز].[14
ریزاندامگان

باسیلو

ماگاتریوم

درجه سلسیو

pH

℃ T,

ترکیب سیانید

2

۳۲

سیانید پتاسیم

1. Syntheses Pathway
2. β-Cyanoalanine
3. γ-Cyano-α-Aminobutyric Acid
4. L-Cysteine Hydrogen-Sulphide-Lyase
5. Bacillus Magaterium
6. C. Violaceum
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مزوفیل تکثیر میشوند که بهتری محدوده عملیالاتی آنهالا ۲1-۲1
است؛ ولی در سامانههای تصفیه صنیتی ،بهتر است

که شرایط کار در دمای محیط باشالد (دمالا در میالادن طالال میمالو ً
 ۳1-۱1 Cاست)
یکالالی دیگالالر از عامالاللهالالای مهالالم در حالالذف بیولالالوژیکی ترکیبالالات
سیانیدی pH ،محالیط اسالت  pHبهیناله بالرای آنالزیمهالای مالؤثر در
محدوده  6-8قرار دارد و برای بالاکتریهالا و قالار هالا باله ترتیالب در
محدوده  9-6و  ۲-۲اعالم شده است از ایال جنباله بالا بالودن

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و سه ()9318

pH

7. Bacillus Stearothermophilus CN3

در جدول ( )۱۲محدوده  pHهر ریزاندامگان همالراه بالازدهی حالذف

حضالور آ ینالدههالا بالا تالثثیر روی جمییالت میکروبالی و مهالار رشالد

سیانید آمده است

ریزانالدامگانهالای خالاص ،تالثثیر قابالل تالوجهی در تجزیاله ترکیبالات
سیانیدی دارد برای نمونه در صالورت نبالود بالاکتریهالای نیتریفالایر،

 3-۵زمان تماس

آمونیاک در محیط تجمف مییابد (آمونیاک به عنالوان یال

در طراحی سامانههای بیولوژیکی باید به زمالان کالافی بالرای تمالا

برای فرایندهای میکروبی شناخته شده است).

ریزاندامگانها و ترکیبات مورد نظر نیز توجه داشت زمان تمالا

بازدارنالده

بالا

از آن جا که سیانید با فلزات زیادی تشکیل کمپلکس میدهد ،یکی از

انتیاب یکالی از زمالانهالای مانالد جامالدات ) ۱(SRTیالا زمالان مانالد

نتایج تجزیه آن آزادسازی فلزات درون محلالول اسالت ایال در حالالی

۳

است که بسیاری از فلزات سنگی مانند کادمیم ،کروم ،مالس ،نیکالل،

۲

هیالالدرولیکی ) (HRTو زمالالان متوسالالط مانالالد سالاللول )(MCRT

اعمال میشود

روی ،جیوه و نقره میتواند آثار سمی روی فیالیت میکروبها داشالته

زمان ماند متوسط سلولی و زمالان مانالد جامالدات بالرای اطمینالان از

باشد فلزات مس و روی در غلظتهای بسالیار پالایی نیالز تاثیرگالذار

حفظ دانسیته مطلوب میکروب در محیط و زمان مانالد هیالدرولیکی،

است

میان آ ینده و میکالروبهالا اسالت بالرای تصالفیه

در جدول ( )۱۲خالصه ای از تحقیقاتی که درباره حالذف بیولالوژیکی

زمان واقیی تما

فاضالبهای صنیتی مثل واحدهای تولید ک  ،زمان مانالد جامالدات

سیانید انجام شده ولی مسیر بیولوژیکی حذف دقیقاً مشیص نشالده،

 ۱11-۲1روز و برای سامانههای شهری ،زمان ماند جامدات ۱۲-۱۲

آمده است][۱،2،9،۱۲،۱6

روز است

جدول  .۱5ریزاندامگانهای مؤثر در فرایندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات سیانید.
ریزاندامگان

باسیلو

پومیال

استمفیلیوملوتی
باسیلو

سیانید پتاسیم

۱61

9/۲-8

۲1

اعالم نشده

[]۱2

سیانید پتاسیم

6۳

6/۲-2/۲

۲۲

خیلی کم

[]۱9

سیانید سدیم

۳1-۳11

2/9

۲2

سیانید سدیم

۳11

2/۲

۲6

ترکیب سیانید
۲

ان

استیروترموفیلو
۲

ای سی ۱۲1۳

گرانول سیانیداز

غلظت

T, C

میزان حذف

مراجع

pH

(میلی گرم بر لیتر)

۲-9
گرم بر لیتر ساعت
1/۱-1/۲
میلیگرم بر

لیتر–CN

[]۱8
[]۲1

پسودومانا

پوتیدا

سیانید سدیم

۱11-۲11

6/2

۲۲

اعالم نشده

[]۲۱

پسیدومانا

فلورنس

تترا سیانو نیکل ۲

۲6

اعالم نشده

۳1

%۱11

[]۲۲

سیانید پتاسیم

2۲-۱۲

2/۱-8/۱

۳1

اعالم نشده

[]۲۳

پسیدومانا

6

اسیدورانس

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

مالالیتوانالالد در تجزیالاله سالالیانید تالالاثیر چشالالمگیالالری داشالالته باشالالد

 4-۵حضور ترکیبات بازدارنده

1. Solids Retention Time
2. Hydraulic Retention Time
3. Mean Cell Residence Time
4. Bacillus Pumilus
5. Bacillus Stearothermophilus NAC 1503
6. Pseudomonas Acidovorans
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(ادامه) جدول  .۱5ریزاندامگانهای مؤثر در فرایندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات سیانید.
ریزاندامگان
اشرشیاکولی بی سی ان6

۱

فوساریوم سو نی

ترکیب

غلظت

سیانید

(میلی گرم بر لیتر)

سیانید پتاسیم

 ۱11 ،۲1و ۲11

8/۲

سیانید پتاسیم

۳1-۲1

8/۲-۱1/2

ترکیبی از باکتریهای:

– K4Fe(CN)6

فوساریوم سو نی،

1/۲۲-۱

تی پولیسپوروم،۲

(K2Ni(CN)4
)K4Fe(CN)6

اف اوکسیسپوم، ۳

پسودومانا

پسودومانا

پوتیدا

پسیدومانا

فلورنس

۳1

اعالم نشده

[]۲۲

%۲1 -%۲6

۲۲

[]۲6

میلی مو ر

۲

تیدادی باکتری میتل

پوتیدا

۲/۲-2

۳1

اعالم نشده

[]۲۲

– 1/2۲K2Ni(CN)4

اکسیتالیدیوم ترموفیال ۲و
پنسیلیوم میسزینسکی

میلی مو ر

pH

T, C

میزان حذف

مراجع

سیانید

۲1

2

۲۲

بیش از %۲۲

[]۲2

فنول و سیانید

 ۲میلی مو ر

اعالم نشده

۲2

%۲1 - %۳1

[]۲9

سیانید سدیم،
تیوسیانات و

۱11

2/۲

%28 -%89

۲۲

[]۲8

سیانات
۱11

۲-2

۲۲-۳۲

29/8%

سیانید آه

۱11

۲

۲۲

%۳۱

سیانید

96

2/۲

۳1

%81

[]۳۱

سیانید

۱۲۲

2

۳۳

%8۱ - %8۳

[]۳۲

کمپلکس
سیانید آه

آزوتوباکتر وینلندی تی آی ا

۱18۲

تی آر

6

باکتریهای بیهوازی فاضالب

[]۳1

باکتریال کنسورتیوم ویز :2سیتروباکتر
ا

پی ام سی ام بی،9۱9۱-

پسیدومانا

ا

،8 ۱9۲پسیدومانا

پی ام سی ام بی-
ا

پی ام سی

ام بی ،۱1۱9۳-پسیدومانا
ام سی ام بی۱9۲-

ا

سیانید پتاسیم

۲۲

2/۲

۳۲

%۱11

[]۳۳

پی

۱۱

1. Escherichia Coli BCN6
2. T.Polysporum
3. F.Oxyspoum
4. Scytalidium Thermophilum
5. Pencillium Miczynski
6. Azotobacter Vinelandii TISTR 1094
7. Bacterial consortium Viz
8. Citrobacter Sp.MCMB-181
9. Pseudomonas Sp. MCM B-182
10. Pseudomonas Sp. MCM B-183
11. Pseudomonas Sp. MCM B-184
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ریزاندامگان

پسیدومانا

ا

ترکیب سیانید

پی

سیتروباکتر ا

پی

غلظت

pH

T, C

(میلی گرم بر لیتر)

۱

سیانید مس و
سیانید روی

۲

باکتریهای تیمیر و

سیانید

باکتریهای متان ساز

سیانید

گرانول بیولوژیکی

%69 - %8۳
2/۲

۲۲

۳۲
%99- %8۳

۱۱111,8111 ,2۲11
۱۲111,
۱11

اعالم نشده

۲۲

%86 - %89

[]۳۲

اعالم نشده

۳1

%۳۲ -%۲1

[]۳۲

پروتباکتریا ،۳تیوالکالیمیکروبیوم
ا

پی ۲و تیوالکاویبیرو ا
پی

۱6
تیوسیانات

۱1

۲11-۲11

پانکیموبیلیس

آکرمونیوم استریکتوم
تیوپارو
آی ۱۱۲
ا

پسیدومانا

تیوسیانات

8

تی ا

۱1

پی پی سی ام

 ، ۲سی ام ان ۲

ا

تیوسیانات

2۲11

6

۲۲

تیوسیانات پتاسیم

۱11

2

۳1

اعالم نشده

[]۳8

۱11-۲11

8/۲ – ۱۱/۲

۳1

اعالم نشده

[]۲1

سیانید

۲111

6/۲

۲۲

سیانید و فرمامید

۲۲1-6۲

9

۲۲-۳1

سیانید پتاسیم

۳۲۲

2

۳1

سیانید

۲111
میلیگرم بر لیتر

[]۲۱

سیانید
۱۲

فوساریوم اوکسیپوروم
کالبسیال اکسیتوکا

نشده

 ۲میلی مو ر

[]۳2

 2/۲گرم بر لیتر

)(WAD

پی ۱۳و فوساریوم
پی

 ۲1میلی مو ر

اعالم

[]۳9

۱۲

۱۲

2/۲

9

۱۱

تریکودرما ا

میلیگرم بر گرم

[]۳6

ساعت

بوسیا تیوکسیدانت،2

تیوباسیلو

۲9

۲

رالستونیا اتروفا،6
اسفینومانو

میزان حذف

مراجع

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

(ادامه) جدول  .1۵ریزاندامگانهای مؤثر در فرایندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات سیانید.

%86
1/۲۲۲-1/۱8۲
نانومول بر ساعت

[]۲۲
[]۲۳

1. Pseudomonas Sp.
2. Citrobacter Sp.
3. Proteobacteria
4. Thioalkalimicrobium Sp.
5. Thioalkaivibrio Sp.
6. Ralstonia Eutropha
7. Bosea Thioxidant
8. Sphinomonas Pancimobilis
9. Acremonium Strictum
10. Thiobacillus Thioparus THI115
11. Pseudomonas Spp CM5, CMN2

 :Weak Acid Dissociable ۱۲سیانیدی که با اسید ضیی تجزیه میشود و سیانید آزاد تولید میکند
13. Trichoderma Sp.
14. Fusarium Sp.
15. Fusarium Oxysporum
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(ادامه) جدول  .۱5ریزاندامگانهای مؤثر در فرایندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات سیانید.
ریزاندامگان

اسندما

آبلیکا

پسیدومانا

WAD

22/8

۱1/۳

>۲1

8۲/۳%

[]۲۲

سیانید پتاسیم

۱۳1

8/۲

۳1

ترکیب سیانید
۱

پسیدوآلکالیجناز

سی ای سی تی۲۳۲۲

۲

آگروباکتریوم تامفسینز ا

یو

غلظت

T, C

میزان حذف

مراجع

pH

(میلی گرم بر لیتر)

 ۲/۳۱میلیگرم سیانید
بر ساعت

[]۲۲

سیانید پتاسیم

 ۲۲و  ۲1و ۱۲1

2/۲

۳1

%92/۲ - %89

[]۲6

سیانید پتاسیم

۲1-۱11

2

۳1

%۲9 - %6۲

[]۲2

سیانید پتاسیم

اعالم نشده

تنظیم نشده

۳1

%6۲ - %86

[]۲9

سیانید پتاسیم

۲۲

2

۳1

%82

[]۲8

سیانید پتاسیم

۱11

۱1/۲

۳1

%2۲

[]۲1

سیانید سدیم

۲۲

8/۲-۱1

۳1

%61

[]۲۱

سیانید سدیم

22/8

۱1/۳

8۱

[]۲۲

سیانید پتاسیم

۲11

8/۲

۳2

6۲

[]۱۳

۱11

۲

۲۲

29/8

[]۲۳

سیانید پتاسیم

۲1

6-9

۲1-۲1

81

[]۲۲

سیانید پتاسیم

 ۲1میلی مو ر

2

۳1

91

[]۲۲

سیانید پتاسیم

 1/۲9میلی مو ر

2

۳1

8۱/۲

[]۲6

سیانید پتاسیم

 ۱۲میلی مو ر

2

۳1

۲1

[]۲2

پسیدومانا

فلورنس

سیانید آه

۲1

6

۲6

88/8

[]۲9

پسودومانا

پوتیدا

سیانید آه

۱11

2

۳1

29/۲

[]۲8

۱

تی ا

رودوکوکو

۳

یوکی ام پی۲-ام

۲

رودوکوکس یوکی ام پی۲-ام

سرراتیا مارکسنس
پولیپرو

6

آرکو ریو

2

پسیدومانا

پسیدوآلکالیجنس

سندسما
باسیلو

۲

ا

9

آبلیکا

پی (کنسورتیوم)

پسیدومانا

فلورنس

اشرشیا کولی
پسیدومانا

فلورنس ان سی
۱1

آی ام بی ۱۱26۲

کالبسیال اکسیتوکا
موجودات رودوکو

۱۱

8

سیانید آه

میلوطی از
فوساریوم سو نی و تی
پولیسپوروم

K2Ni (CN)4

 1/2۲میلی مو ر

۱۲

2

اعالم
نشده

اعالم
نشده

%81

[]61

1. Scenedesmus Obliquus
2. Pseudomonas Pseudoalcaligenas CECT5344
3. Agrobacterium Tumefaciens SUTS 1
4. Rhodococcus UKMP-5M
5. Serratia Marcescens
6. Polyporus Arcularius
7. Pseudomonas Pseudoalcaligenes
8. Scenedesmus Obliquus
)9. Bacillus Sp. (Consortium
10. Pseudomonas Fluorescens NCIMB 11764
11. Rhodococcus
12. T. Polysporum
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ریزاندامگان

رحیزوپو

اوریازایی

ترکیب سیانید
۱

استمفیلیوملوتی
اوریازایی

رحیزوپو

بیهوازی

فوساریوم سو نی

۲۲

%9۳

(میلی گرم بر لیتر)

یون سیانید

۱۲1

۲/6

یون سیانید

۱۲1

2/۲

یون سیانید

۱۲1

۲/6

اعالم نشده

2/۲

یون سیانید

بیش از ۱11

2/۲

سیانید پتاسیم

اعالم نشده

2/۲

استمفیلیوملوتی
میلوطی از باکتریهای

غلظت

pH

T, C

میزان حذف

مراجع

%81
%8۲/۳

۲۲
اعالم

%89/6

نشده
اعالم
نشده

[]6۱

بیش از %21

[]6۲

۲1

[]6۳

اعالم
نشده

 .6نتیجهگیری

حذف بیولوژیکی آ یندههای زیستمحیطی انجالام شالده ،امالا هنالوز

سیانید ترکیبی سمی است کاله از راه فاضالالب صالنایف میتلال وارد

ناشناختههایی در تییی سازوکار حذف ترکیبات آ ینده وجود دارد

محیط زیست میشالود و باله دلیالل سالمیت زیالاد ،کنتالرل و حالذف

تییی سازوکار واکنش های بیولوژیکی نیز یکی از شاخههالایی اسالت

آلودگی های آن ،همیشه در دستور کار تصفیهخانههای صنیتی قالرار

که مهندسان شیمی میتوانند در آن فیالیت تیصصی داشته باشند

دارد در ای مقاله مسیرهای بیوژیکی حذف سیانید و ترکیبات آن از
آبهای آلوده بررسی شد گرچه تحقیقات نشان میدهد کاله حالذف
بیولوژیکی سیانید با مسیر سینتاز از کارامدتری و مؤثرتری روشها
است اما بهتری مسیر بستگی باله نالوع ترکیالب سالیانید موجالود در
فاضالب صنیتی دارد و شرایط عملیاتی بهینه میتواند ت،ییر کند بالا
ای وجود میتوان با بررسی آنزیمها پیش از انجام هرگونه آزمالایش،
ریزاندامگان و مسیر حذف مناسب را شناسایی و شرایط دستیابی باله
بهتری بازدهی را انتیالاب کالرد همچنالی بالا توجاله باله مسالیرهای
آنزیمی میرفیشده و تییی سازوکار تقریبی حذف ،میتوان به کم
شبیه سازیهای دینامی

مولکولی ،اثر عاماللهالای مهالم را بالهطالور

تئوری پیشبینی کرد ای مهم در حوزه فیالیالت مهندسالان شالیمی
است که با شبیهسازی سامانههای آنزیمی باله کمال

نالرمافزارهالایی

ماننالالد  ۳NAMD ، ۲MOEو  Materials Studioبهتالالری شالالرایط
عملیاتی در ای

فرایندها را پیشبینی کنند][۱6

بررسیها نشان میدهد گرچه در دهه اخیر تحقیقات زیالادی دربالاره
1. Rhizopus Oryzae
2. Molecular Operating Environment
3. Nanoscale Molecular Dynamics

حذف بیولوژیکی سیانید :بررسی مسیرهای آنزیمی ،ریزاندامگانها و...،

(ادامه) جدول  .۱5ریزاندامگانهای مؤثر در فرایندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات سیانید.
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