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چکیده
در سالهای بازپسین ،با صنعتیشدن جوامع ،افزایش جمعیت و آلوودیی در سراسور دنیوا،
تمایل به استفاده از سورفکتانتهای زیستی افزایش یافتهاست .زیستتودهها طیف وسویعی
از ترکیبات فعال سطحی بهنام سورفکتانت های زیستی را ،که ترکیبوات دویانوه دوسوتی بوا
سر آبدوست دم آبیریز هستند تولید میکنند .این ترکیبات بهطور عموده براسوا وزن
مولکولی ،خواص فیزیکی -شیمیایی و منبع میکروبی طبقهبندی میشوند .سورفکتانتهای
زیستی با وزن مولکولی کم ،کشوش سوطحی آب/هووا یوا آب/روغون را کواهش مویدهنود،
درحالیکه امولسیفایرهای زیستی با وزن مولکولی باال ،در تثبیت امولسیون ها مؤثر هسوتند.
سورفکتانتهای زیستی ،باتوجه به ویژییهوا و برتوریهوای بوالقو خوود نسوبت بوه انوواع
شیمیایی مانند سمیت کم ،تجزیهپذیری زیستی باال ،غلظت بحرانی مایسول کوم و تحمول
دما ،قدرت یونی و  ،pHدر صنایع مختلفی همچون صنعت نفت ،غذایی ،پزشوکی ،آرایشوی،
شوینده ،کشواورزی و پواالیش زیسوتی محوی زیسوت کاربردهوای یسوتردهای یافتوهانود.
با این حال کاربرد و تولید آنها در مقیا صونعتی بوهعلوت هزینو بواالی تولیود ،محودود
شدهاست .به همین دلیل صنایع و پژوهشگران در پی یافتن روشهایی همچوون اسوتفاده از
بسترهای ارزانقیمت مانند مال  ،روغنهای ییاهی و آبپنیر هسوتند توا بتواننود هزینو
باالی تولید این محصوالت سوبز را در مقیوا صونعتی کواهشدهنود .از ایونرو شوناخت
ویژییها و مشخصهسازی سورفکتانت های زیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این
بررسی به چند جنب مهم سورفکتانت های زیستی همچون طبقهبندی ،ویژیی هوا ،عوامول
مؤثر بر تولید ،شاخصهای ارزیابی و روشهای آزموون و کواربرد آنهوا در صونایع مختلوف
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پرداختهشدهاست.

 .1مقدمه



و دم آبگریز هستند که در غلظت کم ،سبب کاهش کشوش سوطحی

سورفکتانتها 1مواد فعالکنند سطحی دویانهدوست با سر آبدوست

بهمقدار چشمگیری میشوند]2و .[1یروه آبیریز غالباً یو

زنجیور

هیدروکربنی نسبتاً طوالنی (معموالً در این زنجیوره اکسویژن وجوود
* البرز ،کرج ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،پژوهشکد انرژی ،یروه محی زیست

ندارد) و یروه آبدوست ی

1. Surfactant
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یروه یونی و یوا قطبوی اسوت .زنجیور

شاخهدار یا مستقیمبودن آن جزء ویژیویهوای موواد فعوال سوطحی

(ساپونینها ،)1حیوانوات (نمو هوای صوفراوی )2و زیسوتتوودههوا

است] .[1این مولکولها را مویتووان بوه دو یوروه سوورفکتانتهوای

(سورفکتانت های زیستی) سنتز میشوند .سورفکتانت هوای زیسوتی،

سووونتزی و سوووورفکتانتهوووای زیسوووتی طبقوووهبنووودی کووورد].[2

که در تحقیقات و آزمایشها برجستهتر هستند و در این مطالعه نیوز

ساختار مولکولی خوود بوه  4یوروه

به بررسی آنها پرداختهشدهاست ،محصول متابولیت ثانویوه هسوتند

غیریونی ،آنیونی ،کاتیونی و آمفوتری تقسیم میشوند ،که همگی بور

که به سطح سلول میکروبی متصلند و یا در خوارج از سولول ترشوح

کووواهش کشوووش سوووطحی و بووین سوووطحی موووؤثر هسوووتند].[1

موویشوووند .ایوون ترکیبووات همچنووین طووی فرآینوود آنزیمووی،

سووورفکتانتهووای سوونتزی عموودتاً محصوووالت جووانبی صوونایع

با استفاده از آبکافت آنزیمی 1نیز تولید میشوند].[5-16

پتروشیمی اند و بههمین سبب در محی زیست پایدار باقی میمانند

سورفکتانت های زیستی به سبب برتریهای یسترد خود نسبت بوه

و در صنایع بسیاری همچون صنایع شووینده و تمیزکننوده ،چورم و

سووورفکتانتهووای شوویمیایی از جملووه کوواهش کشووش سووطحی و

پارچه و کاغذسازی ،صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی ،صنایع آرایشوی

بینسطحی ،امولسیونسازی ،سمیت کم ،تجزیهپذیری زیسوتی بواال،

و بهداشتی و دارویی و غیره استفاده میشوند .از اینرو ،برای غلبه بر

تحمل دما ،قدرت یونی و  ،pHتوجه بسیاری از صنایع و دانشومندان

مشووکالت زیسووتمحیطوویِ سووورفکتانتهووای سوونتزی ،تولیوود

را به خود جلب کردهاست .عالوه بر این غلظت مایسول بحرانوی ایون

سورفکتانت های زیستی در سراسر جهان توجوه بسویاری را بوهخوود

ترکیبات کمتر از سورفکتانت های شیمیایی است و بوههموین سوبب

جلب کردهاست].[1-5

زمینوو اسووتفاده از آنهووا در بسوویاری از کاربردهووای صوونعتی و

سورفکتانت های زیسوتی یروهوی از ترکیبوات دویانوه دوسوت دارای

آزمایشگاهی مانند نفت ،پزشکی ،آرایشی و بهداشوتی و پوا سوازی

سر آبدوست و دم آبگریز هسوتند ایون ترکیوب سواختمانی ،سوبب

محی فراهم آمدهاست] 11-22و  .[5-0همان یونه که در شوکل ()1

ویژیوویهووای فعووال سووطحی همچووون کوواهش کشووش سووطحی و

دیده میشود ،افزایش تعداد مقاالت علمی در سراسر دنیا بوه خووبی

بین سطحی در محلولهای آبی و مخلوطهای هیدروکربنی به وسیل

تأییدکنند این امر است].[5

سورفکتانتهای سنتزی براسا
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هیدروکربنی میتواند خطوی و یوا شواخهدار باشود .طوول زنجیوره و

این محصوالت میشود .سورفکتانتهای زیسوتی بوه وسویل ییاهوان
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سورفکتانتهای زیستی بهوسیل طیف وسیعی از زیسوتتوودههوا بوا

 .0پدیدههای سطحی

ساختار شیمیایی بی همتا ،تولید میشوند .این ترکیبات به دو دسوت

کشش سطحی یکی از ویژییهای فیزیکی مهم مواد است که مبتنی

سورفکتانتهای زیستی با وزن مولکولی کم و ترکیبوات بسوااری بوا

بر آرایش مولکولها است درواقع کشش سوطحی نیرویوی منسوجم

وزن مولکولی بواال تقسویم مویشووند .سوورفکتانتهوای زیسوتی بوا

جامد -مایع،

بین مولکولهای مایع در سطح است .در فصل مشتر

وزن مولکولی زیاد با اتصال به سطوح بوهعنووان امولسویفایر زیسوتی

مولکولهای فصل مشتر

عمل میکنند ،درحالیکه سورفکتانتهای زیستی با وزن کوم سوبب

در این هنگام ممکن است جاذبو بوینمولکوولی بوین مولکوولهوای

کاهش کشش سطحی و بین سطحی میشوند]21و .[6اما بوا وجوود

فصل مشتر

و سطح جامد بیشتر و یا کمتر از جاذب بین مولکوولی

برتریهای بسیار ،این ترکیبات سبز مشکالتی نیوز در زمینو هزینو

در تود مایع باشد .ایر نیروی بوین مولکوولهوای مشوابه بیشوتر از

باالی تولید ،غلظت محدود و تشوکیل ترکیبوات محصوول بوه جوای

نیروی بین مولکولهای غیرمشابه باشد ،مولکولهای مشتر  ،تمایل

ترکیبات خالص دارند .از این رو ،تولید سوورفکتانت هوای زیسوتی بوا

دارند درون مایع کشیدهشوند و سعی میکنند سطح فصل مشوتر

قیمت کمتر یا برابر سورفکتانتهوای سونتزی بسویار مشوکل اسوت.

را کوچکتر کنند اما ایر نیروی بوین مولکوولهوای مشوابه کمتور از

شایان ذکر است که هزین باالی تولید ایون محصووالت را مویتووان

نیروی بین مولکولهای غیرمشابه باشد ،در آنصورت مولکوولهوای

با استفاده از بسترهای کشت ارزان قیمت و تجدیدپوذیر و همچنوین

فصل مشتر

خود را بوا سوطح جامود

با استفاده از بهینهسازی فرآیند تولید کاهش داد]24و.[11

بیشتر کنند و برای اینکار شروع به پخش شودن روی سوطح جامود

با توجه به موارد برشمرد باال ،مطالع جامع سورفکتانتهای زیستی

میکنند .برای توصیف عملکرد این مولکوولهوا در فصول مشوتر ،

بسیار ضروری است در مطالعوات بسویاری از محققوان ویژیویهوا و

به جای اصطالح کشش سطحی از عباراتی نظیر ترشوندیی و زاویو

برخو وی کاربردهوووای ایووون ترکیبوووات میکروبوووی موووورد مطالعوووه

تما

با مولکولهای تود موایع تفواوت دارنود.

تمایل دارند که سطح تما

استفاده میشود].[1

قوورار یرفتووهاسووت ،امووا همچنووان مطالعوو جووامع در رابطووه بووا
سووورفکتانتهووای زیسووتی بووا کمبودهووای اساسووی مواجووه اسووت.
بههمین دلیل ،در اینمقالوه ،یو

بررسوی یسوترده پیراموون دانوش

 1-0زاویۀ تماس
منظور از اصطالح زاوی تما  ،زاویهای است که خ مما

بر قطره

انباشتهشوده در طوول سوالهوا و پیشورفتهوای حاصول از کواربرد

در فصل مشتر

مولکولهای زیستی در صنایع مختلف ارائه خواهدشد .بدین منظوور،

توصیف چگونگی پخش موایع روی صوفحه از آن اسوتفاده مویشوود.

در ابتدا به بررسی مختصر کشش سطحی و شاخصهای آن پرداخته

اصوطالح سوطوح آبدوسوت ،آبیریوز بوا توجوه بوه زاویو تموا

ویژییها و

شدهاست ،ساس انواع سورفکتانت های سنتزی و زیستی،

مطرح میشود .آب روی سطوح آبدوست پخوش مویشوود و زاویو

کاستی های سورفکتانت های زیستی نسوبت بوه همتایوان شویمیایی
معرفی خواهدشد ،و به بررسی عوامل مؤثر بر تولید ،بسترهای کشت
ارزان قیمت برای تولیود آنهوا در مقیوا

بواال و راهکارهوای موؤثر

کاهش هزینههای تولید پرداختهخواهدشود .در اداموه شواخصهوای
ارزیابی و روشهای آزمون سورفکتانتها آورده و ساس با توجوه بوه
برتریهای بالقو سورفکتانتهای زیستی نسبت بوه انووع شویمیایی،
کاربرد آنها در زمینههای نفتی ،زیسوتمحیطوی ،غوذایی ،پزشوکی،
آرایشی و بهداشتی ،شوینده و کشاورزی مرور خواهدشد و در پایوان
چالشها و چشمانداز آیند تولید اقتصادی سورفکتانتهوای زیسوتی
بررسی و بیان میشود.

تما

قطره -صفحه -هوا ،با صفح جامد میسازد و برای

صفر یا کمتر از  98درجه تشکیل میدهود ،درحوالیکوه روی

سطوح آبیریز زاوی تما

زاویو بیشوتر از  98درجوه اسوت و آب

به صورت ی

قطره درمیآید] .[1متداولترین روش برای اندازهییری

زاوی تما

استاتی  ،روش قطر بیپایه 1است .بورای انودازهییوری

زاوی تما

قطره بوا

به اینروش ،از دستگاه اندازهییری زاوی تما

سوووطح 2اسوووتفاده موویشوووود .ایوووندسوووتگاه دارای یوو بخوووش
تصویربرداری خاص از قطره است که میتواند از خ تما
جامد -مایع -یاز تصویر برداری کند و ساس به کم
پردازش تصویر و یا متصدی ،زاوی تما

سهفازی

نرم افزارهوای

قطوره بوا سوطح جامود را

بهدست میآورد.
1. Sessile Drop Method
2. Contact Angle Goniometer
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 0-0ترشوندگی
سیال نسبت به سطح بهوسویل سویال دیگور را

همین سبب در آب سخت هم کامالً محلول هستند .بهعالوه میتوانند

فرآیند ترشوندیی مینامند فرایند ترشوندیی دارای سهفاز است که

همراه با مواد فعال سطحی یونی استفاده شوند ،اما مواد فعال سوطحی

حداقل دو فاز از آنهوا بایود سویال باشود .زاویو تموا  ،مقیاسوی از

یونی را نمیتووان بواهم مخلووط کورد زیورا خاصویت آنهوا کواهش

ترشوندیی سطح جامد بهوسیل مایع است .در حالت ترشوندیی کامل

مییابد] .[1این یروه از سورفکتانت هوا در باغبوانی و صونایع نسواجی

میزان جابهجایی ی

سطح ،زاوی تما

صفر اسوت .در صوورتی کوه زاویو تما

کمتور از

کاربردهای فراوانی دارند].[1

 98درجه باشد ،سطح جامد قابلیت ترشوندیی دارد و در شرایطی که
این زاویوه بیشوتر از  98درجوه باشود ترشووندیی سوطح بسویار کوم

 2-2سورفکتانت آمفوتری

است].[1

این نوع مواد فعال سطحی در آب ،هوم دارای بوار مثبوت و هوم دارای
بار منفی هستند و خاصیت کواتیونی و یوا آنیوونی آنهوا ،بسوتگی بوه

 .2طبقهبندی سورفکتانتهای شیمیایی
سورفکتانتها براسا

کیفیت آب و غلظت یون هیدروژن دارد .بسیاری از سوورفکتانت هوای

قطبیت خوود بوه  4یوروه آنیوونی ،کواتیونی،

آمفوتری در محی اسیدی مانند ی

ماد فعال سطحی آنیونی عمول

غیریونی و آمفوتری تقسیم میشوند .ایون موواد بیشوتر ،محصووالت

میکنند و ایر غلظت یون هیدروژن باال باشد ،رفتار آنها مشابه موواد

جانبی صنایع پتروشیمی و شامل سولفوناتها ،الکیول بنوزن ،الکیول

فعال سطحی کاتیونی خواهدبود .اما در محدود نقط بور همتووان

1

فنووول اتوکس ویالت ،چرب ویهووای الکل وی سوونتزی و مشووتقات آنهووا

به صورت ماد فعال سطحی هستند ،که نه آنیونی است و نه کاتیونی و

هستند].[1

در این محدوده دارای کمترین حاللیت در آب هستند] .[1این مواد در
فرمولبندی آفتکشهای خاص موورد اسوتفاده قورار مویییرنود].[2

 1-2سورفکتانت آنیونی

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

حل میشوند ،به یون تجزیه نمیشوند و تشکیل نم

نمیدهنود بوه

شکل ( )2ساختار یروههای مختلف سورفکتانت را نشان میدهد.

معروفترین سورفکتانت های آنیونی ،صابونها هستند این مواد در اثر
حلشدن در آب به کاتیون و آنیون تجزیوه مویشووند و چوون آنیوون

 .2طبقهبندی سورفکتانتهای زیستی

تولیدی ،ویژییهای ماد فعال سطحی را دارد از اینرو به ایون موواد،

سورفکتانت های زیستی براسا

سورفکتانت آنیونی مییویند].[1

جرم مولکولی طبقهبندی میشووند (جودول ( .))1سوورفکتانتهوای
زیسووتی را براسووا

ترکیب شیمیایی ،منبع میکروبوی و

جوورم مولکووولی موویتوووان بووه دو دسووت

سورفکتانت های زیستی با جرم مولکولی کم شامل یلیکولیایودها 2و

 0-2سورفکتانت کاتیونی
یوروه هیودروکربنی

لیاوپاتیدها 1و سورفکتانتهای زیستی با جرم مولکولی بواال شوامل

یا چند یروه آبدوست وجود دارد .در اثر حولشودن

اسیدهای چرب ،فسفولیایدها و بساارهای زیستی ،طبقهبندی نمود.

این مواد در آب ،کاتیون تولیدی ،ویژییهای ماد فعوال سوطحی را

سورفکتانتهای زیسوتی بوا جورم مولکوولی کوم در کواهش کشوش

دارد .این دسته از مواد خاصیت باکتریکشی دارند و بیشتر به عنوان

سطحی و بین سطحی مؤثرند در حالی که سورفکتانتهوای زیسوتی

ضدخورندیی بهکار میروند].[1

با جورم مولکوولی بواال یوا امولسویفایرهای زیسوتی ،تثبیوت کننود

در ساختمان این نوع مواد فعال سوطحی ،یو
آبیریز و ی

امولسیوناند و کشش سطحی را کاهش نمیدهند]20-20و21و.[11
 2-2سورفکتانت غیریونی
ایرچوه ایوون مووواد خاصویت فعووال سووطحی دارنود ،امووا وقتوی در آب
1. Isoelectric Point
2. Glycolipids
3. Lipopeptides
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دم آبگریز

سر آبدوست
غیریونی

آنیونی

کاتیونی

آمفوتری

شکل  .2ساختار گروههای مختلف سورفکتانت].[25
جدول  .1گروههای اصلی سورفکتانتهای زیستی و زیستتودههای تولیدکنندۀ آنها.
گروه

نوع

سورفکتانت زیستی

زیستتوده

جرم مولکولی پایین

یلیکولیاید

رامنولیاید

سودومونا آئروژینوزا ،1بورخولدریا مالئی

سوفورولیاید

تورولوپسیس بمبیکوال ،1کاندیدالیاولیتیکا

ترههالولیاید

رودوکوکو اریتروپلیس ،5مایکوباکتریوم،6
کاندیدا ا

مونوسیلیتریتریل
لیاوپاتید

سورفکتین

باسیلو

لیچنیسین
جرم مولکولی باال

پی ،1سودوزیما

سوبتلیس ،9باسیلو
باسیلو

منبع

لیچنیفرمیس

آسینتوباکتر

2

4

0

پمیلو
11

]11و[6
][29
]18و[11
]22و[6

18

][11
]22و[1

12

][6

فسفولیاید

فسفولیاید

بساار زیستی

امولسان

آسینتوباکتر کالکواستیکو

االسان

آسینتوباکتر ردیورسیستنس

11

]18و[6

14

][11

1. Pseudomonas Aeruginosa
2. Burkholderia Mallei
3. Torulopsis Bombicola
4. Candida Lipolitica
5. Rhodococcus Erythropolis
6. Mycobacterium
7. Candida Sp.
8. Pseudozyma
9. Bacillus Subtilis
10. Bacillus Pumilus
11. Bacillus Licheniformis
12. Acinetobacter
13. Acinetobacter Calcoaceticus RAG-1
14. Acinetobacter Radioresistens
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یلیکولیایوودها ،کربوهیوودراتهووای متصوول بووه اسوویدهای چوورب

موویشووووند .اسوویدهای چووورب در نتیجوو اکسوووایش میکروبوووی

هسووتند] ،[21کووه بووه چهوواریروه رامنولیایوودها ،1سوووفورولیایدها،2

حاصل میشووند] .[22بسواارهای زیسوتی در  16نووع طبقوهبنودی

ترههالولیایدها 1و مونوسیلیتریتریلها 4تقسیم میشوند رامنولیایدها

میشووند ،کوه پرکواربردترین آنهوا امولسوان 1و االسوان 0هسوتند.

یوا دو مولکوول

امولسان ترکیبی از آنتیاکسیدان پلیاستیل و پروتئین است و دارای

رامنوز و حداکثر سه اسوید چورب هیدروکسوی هسوتند ،کوه طوول

وزن مولکولی  1888کیلو دالتون اسوت .فعالیوت سوطحی امولسوان

هر زنجیوره  0-22کوربن اسوت] .[6ایون ترکیبوات برحسوب تعوداد

ناشی از حضور اسیدهای چرب است ،که شوامل  %15وزن امولسوان

مولکول رامنوز دارای دوفرم مونورامنولیاید و دیرامنولیاید هستند.

خش

پوروتئین

سوفورورلیایدها ترکیبی از قند سوفوروز و اسید چرب هیدروکسویل

با وزن مولکولی حدود  1888کیلو دالتون است ].[15

ی

نوع مهم از یلکولیایدها هستند که شوامل یو

هستند که قسمت آبگریز شامل ی

زنجیره اسید چورب طووالنی بوا

 16-10اتم کربن است .این ترکیبات از نظر ساختاری بوه دو دسوت
اسیدی

(دارای یروه کربوکسیل) و الکتونی

است .االسان شامل ی

پلیساکارید آنیونی و یو

در شووکل ( )1سوواختار برخووی از انووواع سووورفکتانتهووای زیسووتی
نمایش داده شدهاست.

(دارای استر حلقوی)

تقسویم مویشووند]12و11و6و .[5تورههالولیایودها یکوی از بهتورین

 .2ویژگیهای سورفکتانتهای زیستی

سورفکتانتهای زیستی شناختهشده هستند اموا ترکیوب و فعالیوت

سورفکتانت های زیستی بهدلیل ویژییهوای برجسوته ای کوه دارنود،

آنها با رامنولیایدها و سوفورولیایدها تفاوت دارد .ترههالولیایدها از

توجه زیادی را برای استفاده در صنایع مختلف بهخود جلب کردهاند.

اولین سورفکتانتهای زیسوتی شوناختهشوده هسوتند کوه بوهجوای
یلیسرول به عنوان جزء الکلی استفاده میشودند] .[11لیاوپاتیودها

 1-2کشش سطحی و بین سطحی

شامل پاتیدهای آبدوست دارای  1-18اسیدآمینه طوالنی مرتب بوا

توانایی کاهش کشش سوطحی و بوین سوطحی یو

ساختار اسید چرب آبیریز هستند .مهومتورین لیاوپاتیود تولیودی

سورفکتانتهای زیستی است .این مولکولهای دویانهدوست ،بهسبب

سورفکتین 5نام دارد که دارای فعالیت باالیی است و از فوراوانتورین

(یواز /موایع،

سورفکتانتهای زیستی است .ساختار آن شامل ی

ماهیت آبدوست  -آبگریوز ،در طوول فصول مشوتر

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

 1-2سورفکتانتهای زیستی با جرم مولکولی کم

جرم مولکولی باال هستند که از چندین نوع بواکتری و مخمور تولیود

ویژیوی اصولی

توالی متصل بوه

موایع /مووایع ،مووایع /جامود) جووذب مویشووند و بووا کوواهش نیووروی

اسید چورب  C11_C16و  1آمینواسوید اسوت .سوورفکتین معمووالً در

بین مولکولی بین مولکولهای حالل ،سبب کاهش کشش سطحی و

کاربردهای پزشکی ،پاالیش زیستی ،افزایش بازیوابی نفوت و صونایع

بین سطحی میشوند] .[6بهطور معمول این ترکیبات قادر به کاهش

شوووینده اسووتفاده موویشوووند .یکوویدیگوور از لیاوپاتیوودهای مهووم

کشش سطحی آب از  11 mN/mبه  18 mN/mهستند].[11

لیچنیسین 6است که قادر به کاهش کشش سطحی توا  21 mN/mو
در یستر دمایی پایدار است]14و22و9و 5و.[4

 0-2تحمل دما ،قدرت یونیpH ،

بسیاری از سورفکتانتهای زیستی تحت تأثیر شرای محیطی ماننود
 0-2سورفکتانتهای زیستی با جرم مولکولی باال

دما و فشار قرار نمیییرنود .همچنوین نسوبت بوه سوورفکتانتهوای

فسفولیایدها دستهای از امولسیفایرهای زیستی هستند که بهعنووان

شیمیایی ،قوادر بوه تحمول غلظوتهوای بواالتر نمو

جووزء مهمووی از غشوواء میکروبووی تشووکیل موویشوووند]15و26و.[10

بهعنوان مثوال لیاوپاتیودهای تولیودی بوه وسویل سوویه باسویلو

اسوویدهای چوورب دسووت دیگووری از امولسوویفایرهای زیسووتی بووا

سوبتلیس ،در دمای باالتر از  121درج سلسویو

1. Rhamnolipids
2. Sophorolipids
3. Trehalolipids
4. Monosylliteritrile
5. Surfactin
6. Lichenysin

هسوتند].[11
و کمتور از -15

درج سلسیو  ،برای 108روز پایدار هستند].[10

7. Emulsan
8. Elasun
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مونورامنو لیپید

دیرامنو لیپید

امولسان

سورفکتین

n = 2-12
مونوسیلیتریتریل

ترههالو لیپید الکتیک

ترههالو لیپید اسیدیک

شکل  .3نمایش ساختارهای انواع سورفکتانتهای زیستی]33و.[5

 2-2زیستتخریبپذیری باال و سمیت کم

انجام شده است] .[11بهعنوان مثال سورفکتانت زیسوتی تولیدشوده

زیستتخریب پذیری سورفکتانتهای زیستی یکی از ویژییهای مهم

بهوسیل سویه کاندیدا لیاولیتیکا اثر سمی بر جوانه یا ریش ییاهوان

آنها برای استفاده در صنایع است .مطالعات بسیاری بورای ارزیوابی

در غلظتهای  8/5تا  2برابر مایسل بحرانوی نودارد] .[19همچنوین

میووزان سوومیت و زیسووتتخریووبپووذیری سووورفکتانتهووای سووبز
01
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)1. Critical Micelle Concentration (CMC

کشت شروع به تجزیهشدن میکند درحالی که سورفکتانت سونتزی

الزم ماده فعال سطحی برای تشکیل مایسل ،غلظت مایسول بحرانوی

تا  0روز هیچ تغییری را نشان نداد].[48

یوینود .بنوابراین ،همانطورکوه در شوکل  4نشوانداده شودهاسوت،
مایسلها وقتی در محلول تشکیل میشوند کوه غلظوت مواده فعوال

 2-2در دسترس بودن مواد خام بهعنوان بستر کشت

سطحی بیشتر از غلظت بحرانی مایسل باشد]41و .[1سورفکتانتهای

سورفکتانتهای زیستی را میتووان بوا اسوتفاده از موواد اولیو ارزان

زیستی قادر به تشکیل مایسل ،در غلظت بحرانوی مایسول کومتوری

قیموت همچوون ضووایعات کشواورزی تولیود کوورد .کربوهیودراتهووا،

نسبت به سورفکتانتهای شیمیایی هستند .این ویژیی مهوم ،سوبب

چربیها یا هیدروکربنها مویتواننود بوهعنووان منبوع کوربن تولیود

پیودایش دیگوور خووواص از جملووه فعالیوت سووطحی و بوین سووطحی

سورفکتانت زیستی استفاده شوند]11و.[11

سورفکتانت زیستی میشود].[41
 2-2تشکیل /شکستن امولسیون

 2-2غلظت مایسل بحرانی کم
سورفکتانتها در شرایطی که نمیتوانند بوه سوطح موایع بیاینود ،در
داخل مایع ،هستههایی تشکیل میدهند که سر آنها در تما

با آب

و دم آنها دور از آب باشد .این هستههای تشکیلشوده ،مایسول نوام
دارد .در غلظتهای خیلی کم ،مولکولهوای مواد فعوال سوطحی از
داخل مایع به سطح مهاجرت میکننود ،کوه درنتیجوه باعو کواهش
کشش سطحی میشوند .اما وقتی غلظت مواد فعوال سوطحی زیواد

سووورفکتانتهووای زیسووتی دارای خاصوویت امولسوویونکننووده یووا
غیر امولسیونکننده هستند .پایداری امولسیونها حداقل اسوت ،اموا
افزودن سورفکتانت های زیستی ،منجربه تشکیل نامیز پایودار بورای
ماهها یا حتی سالها میشود .سورفکتانتهای زیستی با داشتن این
خاصیت ،که ناشی از تشکیل مایسل است ،دارای کواربرد یسوتردهای
در صنایع غذایی و فرآوردههای لبنی هستند].[41

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

طی تحقیقی دیگر مشخص شد کوه سووفورولیاید بالفاصوله بعود از

و بهناچار این مولکولها تشکیل مایسل میدهند .به حوداقل غلظوت

باشد ،در سطح مایع جایی برای مولکولهای سورفکتانت وجود نودارد

کشش سطحی )(mN/m

غلظت مایسل بحرانی
غلظت سورفکتانت زیستی )(g/L

شکل  .4نمایش مناطقی که مایسل تشکیل میشود (غلظت مسیل بحرانی)].[41
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 .2کاستیهای سورفکتانتهای زیستی

 .2عوامل مؤثر بر تولید سورفکتانتهای زیستی

با وجود مطالعات بسیار بر تولید یسترد سوورفکتانت هوای زیسوتی،

عوامل مختلفی در تولید سورفکتانتهای زیستی وجوود دارد کوه بور

هزینو بوواالی تولیوود آنهوا بووهسووبب روش تخمیور مووورد اسووتفاده،

میزان تولید و خوواص آنهوا تأثیریوذار اسوت .شورای کشوت توابع

مواد اولیه و خالصسازی موانع اسوتفاد صونعتی یسوترده و برتوری

دوعامل تغذیهای و شاخصهای محیطی است].[11

کاموول نسووبت بووه همتایووان شوویمیایی شوودهاسووت .هزین و تولیوود
مقوودار مشووابه سووورفکتانت زیسووتی 18 ،تووا  12برابوور بیشووتر از

 1-2شاخصهای محیطی

سورفکتانتهای شیمیایی است .تنها استفاد تجاری مقرون بهصورف

برای تولید غلظت باالی محصول ،بهینهسازی فرایند با تغییر عواملی

سورفکتانتهای زیستی در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی و پزشکی

چون دما pH ،و هوادهی و همچنین ترکیوببنودی راکتوور زیسوتی

است که بهدلیل منشأ زیستی هزین باالتری نیز دارند].[9

ضروری است.

بهمنظور رفع چالش هزین باالی تولید سورفکتانت زیستی دو راهکار
کاهش هزینه و افزایش بوازده تولیود (افوزایش غلظوت سوورفکتانت
زیستی تولیدی) وجود دارد .بهطور خواص در رابطوه بوا رامنولیایود،
برای کاهش هزین تولید ،باید هزین تخمیر و خالصسازی را کاهش
داد .بووههمووین سووبب ،موویتوووان بسووترهای سوونتی را بووا بسووترهای
تجدیدپووذیر و ارزانقیمووت جووایگزین کوورد .مهندسووی متابولیوو
سویههای غیر بیماریزا نیز مویتوانود یو

راهبورد موؤثر باشود].[9

همچنین با بهینهسازی محی کشت و اسوتفاده از روشهوای نووین
خووالصسووازی موویتوووان بووه خلوووص بوواالی سووورفکتانت زیسووتی
دستیافت] .[1خالصسازی سورفکتانت های زیستی بور اسوا

بوار،

حاللیت و انتخاب حالل صورت میییرد .سورفکتانت های زیستی که
درون محی کشت ترشح میشوند ،از راه سانتریفیوژ محوی کشوت
جداسازی مییردند .برای خالصسازی جدایانو اجوزاء مویتووان از
آبکافووت اس ویدی ،اسووتخراج حووالل ،فیلتراسوویون ،کروموواتویرافی و
خش کردن بهوسیل انجماد در لولههای خو  1اسوتفاده کورد .روش

 1-1-2دما

فرایندهای مختلف میکروبی برای تولید سورفکتانتهای زیسوتی بوه
دما وابسته هستند زیستتودهها معموالً در دمای بین  25-48درج
سلسیو
0-1-2

سورفکتانت زیستی تولید میکنند]45و44و.[5
pH

محدود تأثیر  pHدر سورفکتانت های زیستی و سویههوای مختلوف،
متفاوت است ،بهطوریکه  pH = 1-1/5سبب مختولشودن سواختار
سوووفورولیاید و  pHبوواالتر از  1سووبب کوواهش تولیوود رامنولیایوود
میشود] .[5از اینرو تغییر در  pHمحی کشت ،سبب تغییر خوواص
شیمیایی و رفتار سورفکتانت زیستی میشود].[41
 2-1-2هوادهی و اغتشاش

هوادهی و تالطم ،سبب همگنشدن محی کشت و تسوهیل انتقوال
اکسیژن از فاز یازی به فاز آبی میشود ،به همین سبب تأثیر زیوادی

کروماتویرافی الیه ناز  2با استفاده از سوتون ژل سویلیکا نیوز یو

بر تولید سورفکتانت زیستی دارند .از طرفوی ،هووادهی ،بوه عملکورد

خوالصسووازی سواده و اقتصووادی را فوراهم موویآورد] .[1اسووتفاده از

زیست شناختی امولسیفایرهای میکروبی نیوز مورتب اسوت چراکوه

ترکیووببنوودی مناسووب راکتووورهووای زیسووتی (راکتورهووای زیسووتی

تولید امولسیفایر زیستی منجربه افزایش محلولسازی مواد نوامحلول

همووزندار] )[5همووراه بووا بسووترهای کشووت غنووی در کووربن ،ماننوود

آب و درنتیجه تسهیل حمل و نقل مواد مغوذی بوه زیسوتتوودههوا

پسووماندهای کشوواورزی (همچووون مووال ) یووا صوونعتی (آب پنیوور)

میشود] .[11البته باید توجهداشت کوه هووادهی و اغتشواش زیواد،

نیز منجور بوه افوزایش بوازده تولیود سوورفکتانت زیسوتی و کواهش

منجربه ایجاد کف در بستر کشت میشود.

هزینههای تولید میشود]41و.[42
 2-1-2ترکیببندی راکتور زیستی

ترکیببندی راکتور زیستی نیز بر تولیود سوورفکتانت زیسوتی توأثیر
1. Lyophilization
)2. Thin Layer Chromatography (TLC
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بهسوزایی دارد .بیشوتر مطالعوات ،تولیود سوورفکتانت زیسوتی را در
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بررسی میکنند .تخمیر غوطهور در راکتورهوای هموزندار ،بهتورین
روش برای تولید غلظت باالی سورفکتانت زیستی است .البته تولیود

 2-0-2نسبت کربن به نیتروژن

کف زیاد در حین تخمیر ی مشکل جودی ایون فراینود اسوت زیورا

بهطور کلی در تولید سورفکتانت زیستی نسوبت کوربن بوه نیتوروژن

سبب کاهش مواد مغذی و بازده میشود و در برخوی مووارد موانع از

زیاد است .از این رو منبع نیتروژن بهعنوان ی

عامول محدودکننوده

انجام عمل تخمیر مییوردد .بوهمنظوور کواهش کوف در ایون روش

در این فرایند عمل میکند و سبب کاهش فعالیت آنزیم ایزوسیترات

میتوان از راهبردهایی همچون روشهای مکانیکی ،صوتی ،فراصوت،

دهیدروژناز 1در چرخو کوربس( 4چرخو توریکربوکسویلی

غشایی و ضدکف اسوتفاده کورد .همچنوین بوهمنظوور جلووییری از

( )5)TCAو درنتیجه افزایش تولید سورفکتانت زیستی میشود].[5

اسوید

تشکیل کف میتوان از فرایند تخمیر حالت جامد 2استفاده کرد ،کوه
 2-0-2غلظت یونهای فلزی

منجربه کاهش هزینههای تخمیر نیز میشود].[5

یونهای فلزی میتوانند کوفاکتور بسیاری از آنزیمها باشند بنابراین،
 0-2شاخصهای تغذیهای

غلظووت یووون فلووزی نقووش بسوویار مهمووی در تولیوود برخووی از

نوع ،مقدار و کیفیت سورفکتانت زیستی تولیدشده تحت تأثیر چنود

سورفکتانتهای زیسوتی دارد .بوهعنووان مثوال تولیود بویش از حود
در محوی نمو

شاخص تغذیهای همچون منبع کربن و نیتوروژن ،نسوبت کوربن بوه

سورفکتانت زیستی سوورفکتین ،در حضوور

نیتروژن و غلظت یونهای فلزی قرار دارد.

معدنی رخ میدهد[.]11

 1-0-2منبع کربن

 .2بسترهای کشت سورفکتانت زیستی

منبع کربن بر ساختار مولکولی و خواص سوورفکتانت زیسوتی توأثیر

پیشنیاز اولی تولید سورفکتانتهای زیستی ،نووع بسوتر موورد نیواز

م وییووذارد منووابع اصوولی کووربن مووورد اسووتفاده بوورای تولیوود ایوون

برای فرایند است کوه حودود  %68از هزینوههوا را شوامل مویشوود.

محصوالت سبز کربوهیدراتها و لیایودها هسوتند] .[6بوا ایونحوال

بههمین سبب ضروری است که هزینههوای تولیود از راه اسوتفاده از

برخی مطالعات از هیدروکربنها] ،[46ضوایعات کشواورزی همچوون

مواد ارزان قیموت کواهشیابود] .[22ضوایعات محصووالت زراعوی و

مال  ،ذرت ،سویا]40و [41و یا ضایعات صنایع غذایی مانند ضایعات

پسماندهای صنایع غذایی دارای مقدار زیادی کربوهیودرات و چربوی

ناشی از فرایند تولید آب میوه] [49نیز استفاده میکنند.

هستند و ی منبع غنی کربن برای رشود سوورفکتانتهوای زیسوتی

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

تخمیر غوطوهور در حالوت ناپیوسوته و ناپیوسوته بوا خوورا دهوی

1

در نتیجه فرایند تخمیر را مختل کند].[5

بهشمار میآیند].[11
 0-0-2منبع نیتروژن

وجود نیتروژن در بستر رشد برای سونتز پوروتئین و آنوزیم ضوروری

 1-2مالس

است .نیتروژن مورد نیاز برای تولید سورفکتانتهای زیستی مختلف

از میان مواد زراعتی صونعتی در سوالهوای پیشوین ،موال

بسویار

از ترکیباتی همچون پاتوون ،اوره ،عصوار مخمور و عصوار یوشوت

مورد توجه قرار یرفته است .مال

تأمین مویشوود]45و .[44در انتخواب منبوع نیتوروژن بورای تولیود

نیشوکر و چغنودر قنود اسوت کوه شوامل  %40-%56قنوود%9-%12 ،

سورفکتانت زیستی ،اسوتفاده از ترکیبوات آلوی بوا سواختار پیچیوده

ماد آلی بدون قنود %2-%4 ،پوروتئین %8/4 -%8/0 ،کلسویم%8/6 ،

pH

حودود  %68توا

مناسبتر است زیورا مصورف آنهوا باعو تغییورات زیوادی در
نمیشود .اما استفاده از نم های معودنی مویتوانود باعو

آبکافوت

محصول مشتر

منگنز و  %8/6-%2سولفور است .اسوتفاده از موال

تولیود شوکر از

 %08هزینههای آمادهسازی را کاهش میدهد].[58

کاتیونهوا یوا آنیوونهوا شوده pH ،محوی کشوت را تغییور دهود و
1. Fed Batch
)2. Solid-state Fermentation (SSF

3. Isocitrate Dehydrogenase
4. Krebs Cycle
5. Tricarboxylic Acid Cycle
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مقاالت

تعیین غلظت مایسل بحرانی ،کشش سوطحی غلظوتهوای مختلوف

 0-2ضایعات نشاستهای غنیشده
محصول عمد زراعی یندم ،سیب زمینی و سویا اسوت.

سورفکتانت زیستی انودازهییوری مویشوود .سواس نموودار کشوش

سیب زمینی یکوی از مهومتورین موواد غوذایی و محصوول پردرآمود

سطحی نسبت به لگاریتم غلظت سورفکتانت زیستی رسم میشوود و

بسیاری از کشورها است .سیبزمینی با دارا بوودن حواوی  %08آب،

نقط تقاطع بین دوخ نمودار ،بهعنوان غلظوت مایسول بحرانوی در

%11کربوهیوودرات %9 ،پووروتئین %8/1 ،چرب وی و انوودکی ویتووامین و

نظر یرفته میشود].[51-56

نشاسته ی

مواد معدنی ،بهعنوان ی زیرپای غنی برای تولید سورفکتانت زیستی
 0-2اندازهگیری ترشوندگی سطحی

به شمار میآید].[51

برای اندازهییری ترشوندیی سطحی سورفکتانت زیستی تولیدشوده،
زاوی تما

 2-2آب پنیر
آب پنیر محصولی مایع از تولید پنیر است .از هور  1کیلوویرم پنیور
حدود  1لیتور آب پنیور حاصول مویشوود کوه حواوی  %15الکتووز
غنیشده (ماده خش ) و  %12-%14پروتئین است .آب پنیر شاخص
اکسویژن خووواهی زیسووتشووناختی بوواالیی دارد کووه دفووع آن بوورای
کشورهای وابسته به لبنیات بهشودت مضور اسوت ،بوههموین سوبب
استفاده از آب پنیور بورای تولیود سوورفکتانت زیسوتی یو

فراینود

اقتصادی را فراهم میآورد].[51

با آب را در دمای  25درج سلسیو

و فشار  1اتمسفر

بهوسیل زاویهسن  1اندازهییری میکنند].[51
 2-2مشخصهسازی شیمیایی
بوورای تجزیووه و تحلیوول یووروههووای عوواملی سووورفکتانت زیسووتی از
طیووفسووونجی موووادون قرموووز تبووودیل فوریوووه 4در طوووول مووووج
 588-4888اسووتفاده موویشووود]55و51و .[2بوورای تعیووین
ترکیووب اسوویدهای چوورب سووورفکتانت از کروموواتویرافی یووازی
استفاده میشود]56و .[54برای مشخصکردن دقیق ساختار مولکولی
محصول تولیدشده از طیفسنجی تشدید مغناطیسی هسوتهای 5نیوز

 2-2روغنهای گیاهی
تولید جهانی روغن و چربی  5-2/1میلیون تون در سوال اسوت کوه
 %15آن از ییاهان و دانههای روغنی مانند کلوزا ،ذرت ،آفتوابگردان،
زیتون ،انگور ،نخل ،سویا ،نارییل و لوبیا حاصل میشود].[51

 .2ارزیابی سورفکتانتهای زیستی تولیدشده
پس از تولید ،سورفکتانت زیستی باید از نظور خصوصویاتی همچوون
کشش سطحی ،ترشوندیی سطحی ،انورژی بوین سوطحی ،خاصویت

استفاده میشود]56و .[2برای بررسی ریخت شناسی سورفکتانت های
تولیدی نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی 6استفاده میشود].[50
 2-2اندازهگیری انرژی بین سطحی
انرژی سطحی مؤلف کلیدی برای تعیین نیروهای بوین مولکوولی در
فصل مشتر
که براسا

جامد -مایع است .برای این منظور از معوادالت ویوژه،
انرژی بین مولکولی بوه دلیول اجوزای پراکنوده 1موایع و

جامد و اجزای قطبی مایع و جامد است ،استفاده میشود].[51

امولسیونکنندیی و پایداری آزمایش شود ،تا کوارایی و خصوصویات
محصول تولیدشده بررسیشود.

 -2اندازهگیری پایداری
پایداری سورفکتانت زیستی تولیدشده را نسبت به دما ،شوری و

 1-2اندازهگیری کشش سطحی و غلظت مایسل بحرانی

برای استفاده در صنایع مختلف اندازهییری میکننود .بورای تعیوین

بوورای انوودازهییووری فعالیووت سووطحی سووورفکتانتهووای زیسووتی ،از

پایداری دمایی از یرماسن وزنی 0استفاده میشود]51و .[2اثر  pHو

روشهایی همچون ویلهام پلت ،[52] 1اسوتفاده از کشوشسون  2بوا

شوری در باز یسترده ،بهترتیوب بوا اسوتفاده از اسویدهیدروکلری

روش حلقه] ،[51-56استاالیموتر با روش قطوره] [51و روش شویب
قطره] [2با افزایش غلظت سورفکتانت ،استفادهمویشوود .بوهمنظوور
1. Wilhelmy Plate
2. Force-Tensiometers
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3. Goniometer
4. Fourier-transform Infrared Spectroscopy
5. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
6. Scanning Electron Microscope
7. Dispersive
8. Thermogravimetry

محلول سدیم کلرید بررسیمیشود].[2

سورفکتانت های زیستی در سوال  1968بوا انحوالل هیودروکربنهوا
مورد توجه قرار یرفتند و هرساله کواربرد آنهوا در صونایع مختلوف

 2-2اندازهگیری امولسیونکنندگی

بیشتر یسترش یافت] .[68در جدول ( )2خالصهای از نتوای برخوی

برای تعیین شاخص امولسیونکنندیی از ترکیب مقادیر برابر محلول

پژوهشگران در زمین کاربردهای مختلف سورفکتانتهای زیستی در

آبگریز (متناسب با نوع صنعت مورد استفاده) و سوورفکتانت زیسوتی

صوونایعی نظیوور نفووت ،غووذایی و پوواالیش زیسووتی ذکوور شودهاسووت.

در لولههای مدرج در شرای سکون استفاده میشود .نسوبت ارتفواع

همانیونهکه در این جدول دیده میشود استفاده از سورفکتانتهای

الی امولسیون به ارتفاع کل مایع بهعنوان شاخص امولسیونکنندیی

زیستی سبب افزایش بازیابی نفت و ارتقای نفت خام سنگین ،حوذف

در نظر یرفته میشود]59و55و.[54

باالی آالینده های مختلف آبگریز نظیر دیزل ،روغن موتور و ترکیبات
از خا

پلی آروماتی

میشود].[61-12

جدول  .2کاربرد سورفکتانتهای زیستی در صنایع مختلف.
سورفکتانت زیستی

زمینۀ پژوهش

سورفکتین

صنعت نفت

رامنولیاید

پاالیش ز یستی

سورفکتین

پاالیش زیستی

سورفکتین

پاالیش ز یستی

امولسان

صنعت نفت

لیاوپاتید

صنعت نفت

لیاوپاتید تولیدی از ی
مرجان دریایی

صنعت غذایی

رامنولیاید

پاالیش زیستی

سورفکتین

پاالیش زیستی

رامنولیاید

صنعت نفت

رامنولیاید

صنعت نفت

یلیکولیاید

صنعت نفت

مرجع

کاربرد /نتیجه
کاهش  % 65/ 5آسفالتن %22/1 ،آل یفاتی
 %18/1آروماتی

و

و ارتقای نفت خام سنگین

حذف  %95ترک یبات آل ی آبگر یز موجود در خا
بازیابی و حذف  %05ماسه از روغن موتور موجود در شن
حذف  %01د یزل موجود در خا

آب -نفت با نسبت 2:1
بازیابی نفت خام تا %91

][61

][65

][66

توانایی باال در تشکیل امولسیون و محافظ در برابر بیماریزای
آئروژینوزا

حذف  %08-%68ترکیبات پلی آروماتی

] [62

] [64

حذف  %90نفت ،با افزایش  18میلییرم بر لیتر به ترکیب

سودومونا

] [61

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

دو نرمال یا سودیم هیدروکسوید دو نرموال و غلظوتهوای مختلوف

 .12کاربرد سورفکتانتهای زیستی

از خا

حذف و بازیابی  %98روغن موتور از خا

آلوده

بازیابی  %8/42نفت برای ارسال مستقیم به پاالیشگاه
با افزودن  5/4یرم بر لیتر رامنولیاید
مؤثرتر بودن مونورامنولیاید در مقایسه با دیرامنولاید ،در افزایش بازیابی نفت
بهدلیل سمیت کمتر و شاخص امولسیونسازی باالتر
افزایش بازیابی نفت تا  %18پس از  5روز از افزایش آن به لجن نفتی

][61

][60

][69

][18

][11

][12
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 1-12کاربرد سورفکتانتهای زیستی در صنعت نفت

مشووکل اسووت .امووروزه اسووتفاده از سووورفکتانتهووای زیسووتی بوورای

صنعت نفت بزرگترین صنعت مرتب بوا سوورفکتانت هوای زیسوتی

پا سازی لجن و رسوبات از مخازن نفتی در دنیا یسوترش فراوانوی

است .کاربردهای سورفکتانت های زیسوتی در ایون صونعت ،افوزایش

یافتووهاسووت .سووورفکتانتهووای میکروبووی رامنولیایوود ،سووورفکتین و

تولید نفت از مخازن ،تمیزکردن مخازن ،حمل و نقل و بازیابی نفوت

امولسان کاربرد بالقوهای در این راستا دارند].[11

از لجن مخازن ذخیره است ]11و.[9
 2-1-12نقش سورفکتانت زیستی در حمل و نقل نفت خام در لوله
 1-1-12نقش سورفکتانت زیستی در افزایش برداشت میکروبی نفت

نفت خام معموالً به وسیل خطوط لوله باید از حوزههای استخراج توا

حفاظت از مخازن نفتی بهمنظور افزایش طول عمر آنهوا هموواره از

بنادر و پاالیشگاههوا مسوافت زیوادی را طوی کنود یکوی از عوامول

دغدغ کشورهای دارند نفت است] .[14پس از بازیابیهای اولیوه و

تأثیریذار در انتقال نفت بهوسیل خطوط لوله ،یرانرَوی نفت اسوت،

ثانویو و نفوووت ،حووودود  %15نفوووت همچنوووان در مخوووازن بووواقی

کووه باع و کندشوودن جریووان آن موویشووود]01و .[16درج و بوواالی

خواهدماند] .[15افزایش برداشت نفت بهطور سنتی شامل روشهای

یرانرَوی نفت خام بهدلیل محتوای پارافین و آسفالتن وجوود در آن

فیزیکی و شیمیایی با هدف افزایش تولید نفوت از میودانهوای بوال

است ،که اغلب منجربه ایجاد رسوب در دیوارههای داخلی میشوود و

نفتووی اسووت .ایوون روشهووا نسووبتاً سوواده امووا یووران و خطرنووا

کاهش فشار را به همراه دارد]05و .[11به تازیی برای تسهیل تحر

هستند]16و .[41به طور کلی فرایندهای افوزایش برداشوت نفوت بوه

نفوووت از راه تشوووکیل امولسووویونهوووای پایووودار نفوووت در آب ،از

چهار دسوت مهوم روشهوای حرارتوی ،شویمیایی ،تزریوق حوالل و

سورفکتانتهای زیستی با وزن مولکولی باال که ظرفیت باالیی بورای

میکروبی طبقهبندی میشوند]10و11و26و .[19روشهای میکروبی،

تثبیت امولسیونهای نفتی دارند و در کاهش کشش سطحی بویاثور

مبتنی بر کاربرد میکروبهای خاص برای افزایش تولید نهایی نفت از

هستند ،استفاده میشود .این ترکیبات به قطرات نفتوی متصول و بوا

چاه است .در اینروش مواد غذایی و باکتریهای مناسب که توانوایی

تشکیل امولسیون ،مانع انحالل قطرهای میشوند]01و.[16

رشد در شرای بیهوازی مخزن را دارند ،درون چاه تزریق میشووند.
متابولیتهای تولیدشده بهوسیل باکتریها همچون سورفکتانتهوای

 2-1-12نقش سورفکتانت زیستی در پاالیش ضایعات نفتی

زیستی باع تغییر ویژییهای نفت و کاهش کشوش سوطحی بوین

در طووول اکتشوواف ،ذخیوورهسووازی و پوواالیش نفووت همووواره میووزان

نفت ،آب و محی متخلخل مخزن شده ،بوا افوزایش سویالیت نفوت،

چشمگیری لجن نفتی تولید میشود ،که تهدیدی جدی برای انسان

منجربوه افوزایش برداشوت نفوت مویشووند]08و .[19رامنولیایود و

و محی

زیست است] .[04یکی از رای ترین روشها بورای مودیریت

سورفکتین بهعنوان نامزدهای بوالقوه در ایون صونعت قوادر هسوتند

لجن نفتی ،استفاده از سورفکتانت است کوه اغلوب یوران و نیازمنود

کشش سطحی سامان آب /نفوت را کواهش دهنود و سوبب افوزایش

تجهیزات پیچیدهای است استفاده از سورفکتانت های زیستی بهدلیل

برداشت نفت از مخزن شوند]02و.[01

کم خطر بودن ،ممکن اسوت بورای واکونشهوای خواص مناسوبتور
باشد].[11

 0-1-12نقششش سششورفکتانت زیسششتی در تمیزکششردن مخششازن
 2-1-12نقش سورفکتانت زیستی در ارتقای نفت خام سنگین

ذخیرهسازی

رسوبات لجن در مخازن ذخیرهسوازی بوهطوور معموول در پوایین و
جموع مویشووند] .[01لجون نفتوی حواوی

رزین ،نیتروژن ،یویرد و فلزات مختلوف بوه ویوژه نیکول و وانوادیوم

 %188-%58نفت %18-%58 ,آب و  %18-%12مواد جامد بهصوورت

هستند .این خواص نفت خام سنگین مشوکالت زیوادی را در زمینو

تودهای است] .[04حذف این مواد اغلب بهصورت دستی و با استفاده

تولید و فراروی مواد معدنی ایجاد میکند .در حال حاضر روشهوایی

یا

که برای کواهش یورانرَوی و ارتقوای نفوت خوام سونگین اسوتفاده

زمانبر هستند ،همچنین مواد زائدی تولید میکنند کوه دفوع آنهوا

میشود ،بسیار پرهزینه و سمی اسوت .اسوتفاده از سوورفکتانتهوای

برروی دیوارههای تانو

از بخار آب داغ یا حالل انجام میشود .این روشها اغلب خطرنا

08

نفتهای سنگین بسیار چسبنا

و حاوی مقوادیر زیوادی آسوفالتن،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و نه ()9311

سوء بر بهداشت ،سالمت افوراد و تخریوب محوی زیسوت برخووردار

فراهم آورد].[06

است .استفاده از سورفکتانتهوای زیسوتی یو روش مناسوب بورای
 0-12کاربرد سورفکتانتهای زیستی در صنایع غذایی

پاالیش پساب پتروشویمی و حوذف فلوزات سونگین آن اسوت].[98

آژانووسهووای غووذایی و مقاموووات بهداشووتی در سراسوور جهوووان

بهعالوه سوورفکتانت هوای زیسوتی پتانسویل بواالیی در فرمولبنودی

محدودیتهوایی در موورد اسوتفاده از امولسویفایرهای شویمیایی در

جاذبهای مورد استفاده در پاالیش پساب ،در زمین حوذف رنوو و

صنایع غذایی ایجاد کردند که این امر منجربه افزایش عالقه به یافتن

سولفات از خود نشان دادهاند .همچنین این ترکیبوات سوبز منجربوه

منابع جایگزین طبیعی شدهاست .سورفکتانت های زیستی با کواهش

افزایش حذف روغن و چربی در فرایند شناورسازی با هوای محلوول

کشش سطحی و تشکیل و تثبیت امولسویون سوبب بهبوود بافوت و

نیز میشوند].[09

1

افزایش عمر مفید محصوالت نشاستهدار و در نانوایی و بستنیسوازی
باع بهبود سازیاری ،رطوبت و تازیی آنها میشووند .همچنوین در

 0-2-12کاربرد سورفکتانتهای زیستی در تجزیشۀ زیسشتی خشا

تولید و پردازش سوس موایونز ،کوره و شوکالت از سوورفکتانتهوای

آلوده

زیستی بهعنوان امولسیفایر زیستی استفاده میشوود .همچنوین ایون

آلودیی خا

ترکیبات بهعنوان عوامل ضدمیکروبی در صونایع غوذایی نیوز بسویار

موجودات زنده در زیست بووم خطرنوا

مورد توجه هستند .سورفکتانتهای امولسان ،لیاوسان و االسان قادر

همچون استفاده از سورفکتانت های زیستی ،باتوجه به منشاء زیستی

به تشکیل امولسیونهای پایدارند .سوفورولیایدها بورای اسوتفاده در

و ناپایداری در محی  ،توجه زیادی را به خود جلوب کوردهانود].[91

صنایع غذایی مناسب نیستند چراکه در تشکیل و تثبیت امولسویون

سودمندی این ترکیبات بیشوتر بوهدلیول توانوایی آنهوا در تشوکیل

توانایی کمی دارند .اسوتفاده از رامنولیایودها در ایون صونعت باعو

همتافووت بووا فلووزات اسووت .ایوون ترکیبووات بووه دو روش در پوواالیش

با فلزات سنگین و حشرهکشها بورای انسوان و سوایر
اسوت .فراینودهای زیسوتی

خا های آلوده به فلز دخیل هستند در روش اول ،خا

بهبود خصوصیات خمیر و کره میشود]01و16و.[25

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

زیسووتی در ایوون راسووتا ممکوون اسووت یوو

فراینوود اقتصووادی را

و دارا بودن فلزات سنگین همچون آنتراسن ،از پتانسویل ایجواد آثوار

آلوده ،در

سووتونهووای شیشووهای قوورار داده موویشووود و سوواس بووا محلووول
 2-12کاربرد سورفکتانت زیستی در پاالیش زیستی

سووورفکتانتهووای زیسووتی شسووته مووی شووود .در روش دیگوور،

انتشار نفت و مواد شیمیایی آن مانند روغنها ،همچنوین اسوتفاده از

سورفکتانت زیستی به بخش کوچکی از خوا

زبالههای آلی همچون آفتکشها و ترکیبوات معودنی ماننود فلوزات

مخلوطکننده بزرگ سویمان قورار دارد ،اضوافه مویشوود .سواس

سنگین از علل کلی آلودیی جهانی هستند] .[64باتوجه به سمیت و

جریان آب با شستوشو باع

مویشوود].[00

تأثیر مداوم و منفی آنها بر موجودات زنده ،تمیزکوردن پایگواههوای

به عنوان مثال ،رامنولیایدهای آنیونی با فلزات سونگین کواتیونی،

آلوده بسیار مهم است] .[00پاالیش زیستی ،فرایند ترمیم محی های

مانند کادمیوم ،اتصال برقرار کرده ،تشکیل همتافوت مویدهنود و

آلوده به وسیل فرایندهای زیستی بوا اسوتفاده از زیسوتتوودههوا یوا

سبب خروج این فلزات از خا

حذف فلز از خوا

آلووده کوه در یو

میشوند].[09

محصوالت تولیدی آنها مانند سورفکتانت هوای زیسوتی اسوت .ایون
فرایند بوهسوبب منشواء زیسوتی و عودم پایوداری در محوی بسویار

 2-2-12کاربرد سورفکتانتهای زیستی در پاالیش آبآلوده

مورد توجهاست].[09

اسوتفاد یسووترده ،دفوع نامناسووب و نشووت هیودروکربنهووای آلووی،
همچنین تخلی فلزات سنگین در آبهوا منجربوه آلوودیی آبهوای

 1-2-12کاربرد سورفکتانت های زیسشتی در پشاالیش پسشابهشای

سطحی و زیرزمینی شده ،خسارتهای جبورانناپوذیری بور سوالمت

صنعتی

انسان برجای یذاشتهاست .استفاده از سوورفکتانت هوای زیسوتی بوا

پسابهای صنایع همچون پساب پتروشیمی با تولید ترکیبات متنوع

هدف مقابلوه بوا ایون امور ،قابلیوت زیسوتپوذیری و تجزیوهزیسوتی
1. Dissolved Air Flotation
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هیدروکربنها و فلزات را افزایش میدهد ،از این رو سوورفکتانت هوای

 2-12کاربرد سورفکتانتهای زیستی در پزشکی

زیستی بهطور مستقیم در فرایند حذف آالینودههوا همچوون روغون

سورفکتانت های زیستی کاربردهای بسیاری در حوز پزشکی دارنود

موتور از آب آلوده مورد استفاده قرار میییرند]91و.[92

این ترکیبات بوهدلیول خاصویت ضود چسوبندیی و کواهش کشوش
سطحی ،در کاربردهای بسیاری همچون سوامانههوای رهوایش ژن و

 2-12کاربرد سورفکتانت زیستی در کشاورزی

دارو ،فعالیتهای ضد میکروبی ،ضد ویروسی ،ایمنی شناسی ،افزایش

سورفکتانتهای زیستی بوهدلیول سومیت کوم و تجزیوهپوذیری بواال

حاللیووت در واکسوون و ژندرمووانی ،مبووارزه بووا عفونووتهووای

قابلیووت زیووادی بوورای اسووتفاده در صوونعت کشوواورزی دارنوود].[94

دستگاه ادراری و جذب بیشتر داروهای کممحلول در آب ،ماننود

این ترکیبات برای افزایش زیستتخریبپذیری آالیندههوا بوهمنظوور

داروهای ییاهی و ویتامین  Eبه کار یرفتوه موی شووند .همچنوین

کشاورزی استفاده میشوند .همچنین میتوانند

ایوون ترکیبووات توانووایی بوواالیی در حووذف الیووههووای زیسووتی از راه

جایگزین آفتکشهای شیمیایی شوند ،زیورا منبوع کوربن مناسوبی

از بین بردن غشاء سلولی باکتریایی ،از خود نشان داده انود]96و.[92

برای میکروبهای ساکن خا

هستند و این امر سبب حذف زیستی

ترههالولیایدها باع کاهش چسبندیی سلولها و باکتریها به سطوح

سورفکتانتهای زیستی از خا

کشاورزی میشود .آلودیی ناشوی از

لاتوین ،1سوبب کواهش چربوی

افزایش کیفیت خا

فلزات سنگین همچون قارچکشهای نمکی و پساب بهعنوان یکی از
آالیندههای اصلی خا

کشاورزی مطرح اسوت ،کوه در غلظوت بواال

میشوند .سوفورولیایدها بوا تحریو

زیر پوست و درمان سلولیت میشوند] .[91لیاوپاتیدها نیز با کاسوتن
چربی ،در کاهش وزن و درمان سلولیت مفید هستند].[90

باعوو آسوویب بووه ییوواه موویشوووند .سووورفکتانتهووای شوویمیایی

سورفکتانت های زیستی بهدلیل سمیت پایینتر از سوورفکتانت هوای

مورد استفاده در این صنعت ،در غلظتهای باال مورد نیواز هسوتند و

شیمیایی توجه زیادی را در سامان رهایش دارو به خود جلب کردند.

بههمین سوبب باعو آسویب بوه ییاهوان و خوا هوای کشواورزی

این مواد به ویژه یلیکولیایدها ،حاملهای امونتور ،پایودارتر و دارای

میشوند .مطالعات صورت یرفته اثر مؤثر سورفکتین و رامنولیایود را

پیوندهای آبدوست -آبیریز بیشتری هسوتند ،از ایونرو مویتواننود

همچون کلسویم ،منیوزیم ،منگنوز،

جایگزین سورفکتانتهای شیمیایی شوند .با اینحال کمبود مطالعات

بر حذف فلزات سنگین خطرنا
روی و مس را از خا

کشاورزی تأیید کرده است].[95

بر مدلهای انسانی و حیوانی در این حوزه ،چوالش اساسوی در ایون
زمینه است].[99

 2-12کاربرد سورفکتانت زیستی در صنایع شوینده
یکی از ویژییهای اصلی سورفکتانت های زیستی در صنایع شوینده،

 2-12کششاربرد سششورفکتانت زیسششتی در صششنایع آرایشششی و

توانایی آنها بهعنوان امولسیفایر است .سورفکتانت هوای زیسوتی بوا

بهداشتی

پراکندهکردن و حلکردن اجزای آلی ،لکهها را از لبوا هوای آلووده

مووواد آرایشووی و بهداشووتی بووهطووور روزانووه در زنوودیی افووراد بووه

میکنند .یلیکولیایدها بهدلیل خاصیت آبگریزی و پایوداری در

شکل های مختلفی مانند صابون ،شاماو ،کرم پوست ،خمیر دندان

شوویند قووی

و عطر استفاده میشود .ایونصونعت در سوالمت زنودیی موردم و

پا

دمای باال و  pHقلیوایی ،مویتواننود بوه عنووان یو

ماشووین لباسشووویی اسووتفاده شوووند .سووورفکتین بووهعنوووان یوو

محی زیست اثر بهسزایی دارد ،از این رو ،بسیاری از شرکت ها بوه

سورفکتانت زیستی با سمیت کوم بورای اسوتفاده در موواد شووینده

استفاده از محصوالت زیستی مانند سورفکتانت زیستی ،در صونایع

بسیار مناسب است زیورا قودرت امولسویونکننودیی ،ترشووندیی و

آرایشی و بهداشتی روی آوردهاند].[188

قابلیت کفکنندیی باالیی دارد] .[9سوفورولیایدها بهدلیول فعالیوت

یلیکولیایدها در لوازم آرایشی و بهداشتی از قبیل محصوالت مراقبوت

سطحی باال و ویژیوی کوفکننودیی ،در تمیزکوردن سوطوح و موواد

شخصی و زیبایی به کار می روند .سوفورولیایدها بهعلت فعالیوتهوای

شویند ماشینهای ظرفشویی خودکار استفاده میشوند].[09

زیستی بهعنوان امولسیفایر ،بهعنووان عوامول فووم ،رطوبوت و موواد
شوینده استفاده میشوند ،همچنین بهدلیول سوازیاری بوا پوسوت و
1. Leptin
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پوسووت و مووو کوواربرد دارنوود .همچنووین از عواموول ضوودباکتریایی

باالی سورفکتانت زیستی نیست] .[41از طرفی شاید بورای تولیود

قدرتمنددر درمان آکنوه ،شوور سور و بووی بودن هسوتند .از دیگور

اقتصادی ،ایجاد سویههای میکروبی نوترکیب و جهوش یافتوه ،کوه

کاربردهای آنها میتوان به استفاده در رژلب ،سوای چشوم و لووازم

قادر به رشد بر طیف یستردهای از بسوترهای کشوت ارزانقیموت

آرایشی پودر فشرده اشارهکرد .رامنولیایدها در محصوالت بهداشوتی

باشووند و بتواننوود سووورفکتانت زیسووتی خووالصِ بووا بووازده بوواال را

در چندین فرمولبندی مختلف از جمله آنتیاسویدها ،پودهای آکنوه،

تولید کنند ،نیز مؤثر باشد] .[22در پایان فرایندهای فنی ،شوامل

محصوووالت ضدشوووره ،شوواماو ،محصوووالت مراقبووت از دنوودان و

روش های خالصسازی چندمرحلهای جدید و موؤثر ،بهینوه سوازی

خمیر دندان]188و [91و درموانهوای پوسوتی ماننود بهبوود زخوم،

شرای تولید ،توسع مواد اولیو تجدیدپوذیر مقورون بوهصورفه و

و سوختگی استفاده میشوند .بهعالوه در مواد آرایشوی

اصالح ژن شوناختی یونوههوای میکروبوی بورای تولیود اقتصوادی

درمان شو

به عنوان ضدچرو  ،ضدپیری و در فرمهای مختلف لوازم مراقبت از

سورفکتانتهای زیستی ،باید بررسی شوند].[4

پوسووت بووهکووار موویرونوود .مونوسوویلیتریتریتول بووهعنوووان یوو
سورفکتانتزیستی خفیف عمل کورده ،بوه پوسوت حساسویت کموی
نشان میدهد ،از این رو بهعنوان ضدچرو

 .10نتیجهگیری کلی

و در محصوالت مراقبوت

سورفکتانت هوای زیسوتی طیوف وسویعی از مولکوولهوای دوقطبوی

از زبری پوست استفاده مویشوود .موواد آرایشوی حواوی لیاوپاتیود

سنتزشده بهوسیل ریزاندامها هستند که باعو

افوزایش حاللیوت و

باتوجهبه خواص سطحی مفیدشان در فرمهای یونایونی مانند موواد

امولسیونسازی میشوند .باتوجه به قابلیت زیستی باال ،سمیتکم

ضدچرو  ،مرطوبکننده ،تمیزکننده و غیوره در دسوتر

هسوتند.

و منشأ طبیعی ،سوورفکتانتهوای زیسوتی دارای پتانسویل بواالیی

این ترکیبوات دارای قابلیوت شسوتوشووی بسویارعالی بوا تحریو

برای استفاده در صنایع یونوایون ماننود نفوت ،غوذایی و پواالیش

بسیارکم پوستند ،همچنین از آنهوا بوهعنووان سوفیدکنندههوا نیوز

زیستی هستند .از این رو در سالهوای پیشوین ،تقاضوای صونعتی

استفاده میشود].[91

برای تولید آن ها افزایش یافته است و این امر پژوهشگران بسیاری

مروری بر سورفکتانتهای زیستی :مشخصهسازی و کاربردها

خواص مرطوبکنندیی باال ،در تولید شاماو و محافظتکننودههوای

خالص سازی را استفاده کرد ،چراکه در این موارد نیازی به خلوص

را برآن داشته تا هرچه بیشتر بورای شناسوایی ویژیویهوای ایون

 .11چالشها و چشمانداز آینده

ترکیبات و ظرفیت کابردشان در صنایع مختلف تحقیق و بررسوی

چنان که پیش تر ذکر شد ،سورفکتانت های زیستی بهسبب داشوتن

انجام دهند .با این وجود ،اسوتفاده از آن هوا در صونعت ،هنووز بوا

منشاء زیستی ،توجه زیادی را برای استفاده در صنایع مختلف بوه

موانعی همچون هزین بواالی تولیود روبوه رو اسوت .همچنوین در

خود جلب کرده اند با ایونوجوود چوالش اصولی اسوتفاده از ایون

برخی موارد همچون صنعت نفت ،استفاده از آنها مشکالتی دارد

ترکیبات سبز ،هزین باالی تولید این مواد است .به عبارتی دیگور،

بهعنوان مثوال بورای تمیزکوردن مخوازن ذخیوره سوازی ،بیشوتر

تنها زمانی این ترکیبوات موی تواننود جوایگزین سوورفکتانت هوای

متصوودی هووای صوونعتی بووه مووواد شویمیایی بسویار مووؤثری بوورای

شیمیایی شوند کوه هزینو محوی کشوت و فراینود تولیود آن هوا

پراکندهسازی نیازمندند ،درحالیکوه سوورفکتانتهوای زیسوتی از

کاهش یابود .از ایون رو در حوال حاضور ،اسوتفاد صونعتی از ایون

قدرت پراکندهسازی کمتری نسبت به سوورفکتانت هوای شویمیایی

ترکیبات تنها در صنایع آرایشی بهداشتی یا پزشکی میسر اسوت.

برخوردارند .همچنین برای حمل ونقل نفت خام به غلظوت بواالیی

هزین خالص سازی سورفکتانت های زیستی ،بسته بوه نووع فراینود

از مواد فعالکنند سطحی نیازاست که این امور منجربوه افوزایش

خالص سازی (ستون تعویض یونی ،حاللیوت در آب ،سوانتریفیوژ و

هزینههای انتقال می شوود .انتظوار تول یدکننودیان و صونایع ایون

غیووره) مووی توانوود  %58 -%08از هزینووههووای کلووی تولیوود را در

است که در آینده ای نزدی

بتوان ظرفیت کارایی سورفکتانت های

برییرد] .[181برای کاهش هزینه های خالص سوازی و تولیود ،در

زیستی را در صنایع مختلف افوزایش داد و یوامی موؤثر بوه سووی

کاربردهای زیسوت محیطوی ،موی تووان موایع تخمیور خوام بودون

حفظ محی زیست و سالمت انسان ها برداشت.
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