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Abstract
For the first time in this study, the effect of ionic liquids in different
concentrations and properties on the growth and performance of
microorganisms capable to be used for MEOR, biodegradation and
bioremediation purposes has been investigated. In this regard, two ionic
liquids with different characteristics and chain lengths, namely;
1-octadecyl-3-methylimidozalium chloride and 2-decyl-3-methylimidozalium
chloride were synthesized in the laboratory and their effects were investigated
in different concentrations (0, 10, 25, 50, 100, 200 ppm) on 5 different
bacterial species (including Enterobacter and Bacillus families), isolated
from oil or oil-contaminated soil. The results show an optimum amount of
concentration on the top -down curve of the growth and performance of
microorganisms in most cases. The maximum the growth rate was obtained
for the most species, ranges between 10 and 25PPM and the antibacterial
concentration of studied ionic liquids for all species was achieved in 50 ppm.
Also, in most cases, 1-octadecyl-3-methylimidozalium chloride was shown to
have a greater effect on the growth and yield of all microorganisms.
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نشریه مهندسی شیمی ایران ـ سال بیستویکم ـ شماره صد و بیستوسه (95-37 :)0410

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد

مقـــالـــه پـــژوهشی

چکیده
در این تحقیق برای نخستین بار ،تأثیر مایعات یونی در غلظتهاا و واوز زنجیارخ مختلا بار
میزان رشد و عملکرد گونههای باکتریایی با قابلیت به کارگیری در فراینادهای ازدیااد برداشات
ثالثیۀ میکروبی نفت ،تجزیۀ زیستی و زیست پاالیی بررسی شده است .در ایان راساتا ،دو ماایع
یونی با ووز زنجیرخ کربنی متفاوت با نامهای  -1اوکتادسیل -3-متیال ایمیادازولیومکلریاد و
 -1دودسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید ،سنتز شدند و پس از آن ،تأثیر غلظتهاای متفااوت
این مایعات یونی ) (200،0،10،22،20،100 ppmبر  2گونۀ (از خانوادخ انتروباکتر و باسایلوس
جداشده از نفت و یا خاک آلوده به نفت ،بررسی شاد .نتااین نشاان داد کاه بارای غلظاتهاای
بررسی شده ،مقداری بهینه وجود دارد که در بیشتر مواردِ بررسی منجر به عملکرد و رشد بهتار
میکروارگانیسمها میشود .این غلظت ،برای بیشاتر گوناههاا باین  10الای  22 ppmو غلظات
میکروبکش بهدستآمده برابر با  20 ppmاست؛ عالوه بر این ،نتاین نشان میدهاد کاه ماایع
یونی  -1اوکتادسیل - 3-متیل-ایمیدازولیوم کلرید در بیشتر موارد ،عملکرد بهتری در افازایش
رشد و فعالیت میکروارگانیسمها ،نسبت به  -1دودسیل -3-متیل ایمیادازولیومکلریاد ،از خاود
نشان میدهد.
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وجود آنکه سالیان دراز ،جوامع بشری باا فارم مضار باودن آنهاا

هستند کاه از یاون هاا تشاکیل شاده اناد ،باه گوناه ای کاه سااختار

تالش میکردند تا آن ها را از بین ببرند؛ امروزه مفیادبودن برخای از

تشکیلدهندخ این دسته از مواد ،کاتیونها و آنیونهای مختل است.

انواع میکروارگانیسم ها اثبات شده است که این امر منجر به تاوجهی

این ترکیبات با وجود پیوند یونی بین آنیون و کاتیون تشکیلدهنده،

ویژه به شاخه ای از علم با عنوان بیوتکنولوژی یا زیستفناوری شاده

در دمای زیر 100oCبهشکل مایع هستند .در مایعات یاونی معماوال

است .امروزه از میکروارگانیسم های مفید در زمینههاای مختلا ؛ از

آنیون ها از لحاظ حجم بسیار کوچکتر از کاتیونها هستند؛ بهعبارت

جمله صنایع دارویی ،صنایع غذایی ،مسائل محیط زیست ،زمینههای
وابسااته بااه نفاات ،صاانعت کشاااورزی ،پزشااکی و غیااره اسااتفادخ
چشمگیری میشود[ .]1در این بین ،با ازدیاد برداشت نفات باهروش
میکروبی  1با استفاده از میکروارگانیسامهاا و یاا محالاوالت زیساتی
تولیدشدخ آنها ،بازیافت هر چه بیشتر نفت انجاام مایپاذیرد[.]2-3
بهوور دقیق تر ،ازدیاد برداشت میکروبی نفت باه فراینادهایی گفتاه
میشود که در آن از قابلیت تولید متابولیتهای میکروبای باهوسایلۀ

دیگر معموال نقش کااتیون را یاک ترکیا حجایم باازی مایکناد.
کاتیون دارای بار مثبت و آنیون دارای بار منفای اسات .اماا کااتیون
ترکیبی آلی است ،درحالی که آنیاون سااختار معادنی دارد .هماین
تفاوت در سایز آنیون و کاتیون در ساختار مایعاات یاونی منجار باه
ضعی بودن پیوند یونی بین دو جزء تشکیل دهنده میشود کاه ایان
پدیده عامل اصلی مایعبودن این دسته از مواد در دمای زیر 100 oC

میکروارگانیسم هاای مختلا بارای بهباود باازدهی اساتخرا نفات

به حساب میآید .هم چنین مایعات یونی وی وسایعی از ترکیباات

استفاده میشود .مسألۀ منحالرباهفاردی کاه روش ازدیااد برداشات

آنیون -کاتیون را شامل میشاوند کاه هماین امار ویژگای منحالار

میکروبی نفت نسبت به سایر روشها دارد ،آن است کاه ماا در ایان

بهفردی را به آنهاا مای دهاد و اساتفاده از ایان ماواد را در صانایع

روش بر خالف سایر روشها با موجودات زندخ درون مخزنی ساروکار

گوناااگون ،ماننااد اسااتفاده از مایعااات یااونی در اصااال الکترودهااا،

داریم که میتوانیم آنها را بهروشهای مختل بهگوناهای مهندسای

جداسازی ترکیبات حلقاوی گاوگردی ،فراینادهای نسااجی ،تولیاد

کنیم که باا بهتارین باازدهی ممکان و متناسا باا شارایط خاا

سلوز های خورشیدی  RSSCو غیره ،امکان پذیر میکناد[.]14-15

هر مخزن پدیدار شوند[ .]4-8این موضوع یکی از اهداف این تحقیق

نتاین امیدبخش مایعات یونی در جنبه های مختل علمی و صانعتی

است .میکروارگانیسم ها عالوه بار فرایناد ازدیااد برداشات میکروبای

باعث توجه زیاد محققان به این دسته از مواد در سازهای اخیر شده

نفت ،در سایر موارد وابسته به مسائل نفت نیز میتوانناد تاأثیرگاذار

است؛ چنانکاه تنهاا در پانن سااز اخیار بایش از  8000مقالاه در

باشند؛ بهعنوان مثاز آنها می توانند مواد سنگین نفتی را کاه اغلا
باعث رسوب و گرفتگی دهانه های چاه خروجی مایشاوند و در کال
ارزش پایین تری دارند؛ به مولکوزهای کوچک تار و باا ارزش بیشاتر
تبدیل کنند که این فرایند را تجزیۀزیستی  2مینامند و نتاین حاصل
از آن برای محققان بسیار امیادوار کنناده اسات[ .]5-11در مقابال
می توان برخی آلودگیهای زیستی بهوجود آمده در محیط زیست را
که بیشتر از نشت آالیندههای نفتای و دیگار ماوارد رخ داده اسات،

صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

میکروارگانیسم ها در همهجای محیط پیرامون ما وجاود دارناد و باا

مایعات یونی  4شناخته می شوند .این مواد در حقیقت ترکیباتی آلای

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

 .1مقدمه

دهۀ اخیر به مواد شیمیایی جدیدی نیز توجه کرده اند که باا عناوان

نشریه های معتبر  ISIدر این زمینه چااپ شاده اسات[ .]10در باین
کااربردهااای مایعاات یااونی ،تعاداد محاادودی از تحقیقاات ،امکااان
بهکارگیری این مواد را باا اهاداف بازیافات نفات بررسای کاردهاناد،
چنانکه نتاین آنها نشان میدهد که این دسته از ماواد مایتوانناد
کشش بین ساححی را کام کنناد؛ در نتیجاه در ماواردی باهجاای
سورفکتانت های شیمیایی بهمنظور افازایش میازان بازیافات نفات از

با سازوکار مشابه بهوسیلۀ میکروارگانیسمهاای مالارفکننادخ نفات

مخازن نفتای بررسای شادهاناد[ .]14-12 ،20-24باهعناوان مثااز

از بین برد که به این روش زیستپاالیی  3گفته میشود[.]12-13

زینالعابدینی و همکاران در ساز  2013بار روی تاأثیر ماایع یاونی

عالوه بر توجه ویژخ محققان به استفاده از میکروارگانیسمها ،در یاک

 -1دودسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلریاد بار روی کااهش کشاش
بین سححی و تأثیر آن بر بازیافت نفات باهعناوان یاک ساورفکتانت

)1. Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR
2. Biodegradation
3. Bioremediation

)4. Ionic Liquids (ILs
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صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

جدید تحقیق کرده و به این نتیجه رسیدهاند که غلظت  CMCبا این

عملکرد میکروارگانیسمها در سایر موارد بهکارگیری زیستفناوری در

مایع یونی در غلظت های بسیار پایین تر نسبت باه ساورفکتانتهاای

صنایع مختل نیاز است .از این رو در این مقاله برای نخساتین باار،

شیمیایی متداوز رخ می دهد و امکان افزایش بازیافت ثالثیۀ نفات از

تأثیر مایعات یونی بر میازان رشاد و عملکارد میکروارگانیسام هاای

مخازن نیز امکانپذیر است[.]14

جداشده از نفت یا خاک آلوده به نفت ارزیابی و تحلیل شاده اسات.

یکاای دیگاار از قابلیااتهااای معرفاایشااده باارای ایاان خااانواده از

شایان ذکر است که روش ازدیااد برداشات نفات باهروش میکروبای

مواد شیمیایی ،استفاده در صنایع پزشکی -بهعنوان میکاروبکاش-

( MEORتنها یک روش از بین تمامی روش هاای ازدیااد برداشات

بااوده اساات[ .]22-25در حقیقاات افاازایش مقاوماات باااکتریهااای

نفت است که وی آن بازیافت نفت با باهکاارگیری موجاودات زناده

بیماری زا در مقابل روشهای متاداوز ضاد باکتریاایی گااهی باعاث

انجام میگیرد و در نتیجه ،بررسای و کنتارز رفتاار ایان موجاودات

و میاار در سراساار جهااان شااده اساات .بساایاری از

میکروسکوپی درون مخزن میتواند تأثیر بهسزایی در افزایش بازیافت

باکتریهای مهم بیماری زا در برابار دساتههاای مهمای از داروهاای

نفت از مخازن داشته باشاد .هماین امار در زمیناۀ زیساتپااالیی و

ضد باکتریایی بالینی که بهوور معموز استفاده مایشاوند ،مقاومات

تجزیۀ زیستی محیط نیز اجرایی است؛ زیرا میتوان با مهندسی رفتار

نشان می دهند .همین امر باعث تالش برای یافتن و وراحی ترکیبات

میکروارگانیسمهای شرکتکننده در این فرایندها باازدهی فرایناد را

جدید در زمینۀ پزشکی شده و نتیجۀ آن کاه در چناد مقالاه چااپ

بهوور قابل توجهی افزایش داد.

شده ،نشانگر آن است که مایعات یونی می توانند فعالیت ضدمیکروبی

در راستای اهداف این مقاله ،تاأثیر دو ماایع یاونی باهناام  -1اوکتاا

علیه برخی باکتریهای بیماری زا از جمله استافیلوکوکوس اورئاوس،

دساایل  -3-متیاال ایمیاادازولیوم کلریااد و -2دساایل -3-متیاال

اشریشیا کلی ،سودوموناس آئروژینوزا و اینترکاوک فارکاالیس نشاان

ایمیدازولیوم کلرید در غلظت های متفااوت (،100 ppm ،200 ppm

دهند که این امر در زمینۀ پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار اسات.

 2 ppm ،10 ppm ،22 ppm ،20 ppmباار  2گونااۀ باکتریااایی بااا

این تحقیقات نشاان مای دهاد کاه مایعاات یاونی حااوی مشاتقات

قابلیتهای نامبرده ،بررسی و تحلیل شده است.

افاازایش ماار

ایمیادازوز ،فعالیااتهااای آنتای اکساایدانی و ضاادمیکروبی دارنااد و
مشاهده شده که ترکیبات بر پایۀ ایمیادازوز مایتوانناد باه ساحو

 .2مواد و روشها

غشای میکروارگانیسمها آسی برسانند ،بهویژه هنگامی که در زماان

 1-2باکتریهای مورد استفاده

کوتاه و با غلظت زیاد استفاده شوند[.]25

باکتری های مورد اساتفاده در ایان تحقیاق از نفات گاسااران و یاا

بهوور خالصه چنان که ذکر شد تقریبا همۀ تحقیقاتی که در زمیناۀ

خاک آلوده به این نفت -که از اواراف پاالیشاگاه شایراز جماعآوری

تأثیر مایعات یونی بر باکتریها انجام شده ،در کاربردهای پزشاکی و

شد -جداسازی شدهاند و پایشتار تاأثیر و تواناایی باالقوخ آنهاا در

بهمنظور از بین بردن باکتریهای بیمااری زا از محایط و یاا وساایل

ازدیاد برداشت میکروبی نفت ،زیستپاالیی محیط و تجزیاۀ زیساتی

پزشکی بوده و تعداد بسیار کمی از این تحقیقاات بار تاأثیر متقابال

مواد سنگین نفتی به اثبات رسیده اسات (جادوز ( . 1چهاار گوناۀ

مایعات یونی بر باکتریها در سایر موارد صنعتی و مهندسی متمرکاز

نخست ،توانایی بالقوخ خود را در بازیافات نفات از مخاازن نفتای در

بوده است .به عناوان مثااز ،آنانادکومار و همکااران در سااز 2020

شرایط آزمایشگاهی و در شرایط سخت و هامچناین ماواردی چاون

بر روی تأثیر چند ماایع یاونی در جلاوگیری از فعالیات میکروبای و

زیستپاالیی و تجزیۀ زیستی مواد سانگین نفتای باه ماواد مرغاوب

تشکیل زیساتفایلم روی ساحو بار هاای خناککنناده تحقیاق

سبک تر ،نشاان داده اناد و دو گوناۀ آخار تواناایی باالقوخ خاود را در

کردند[ .]30گاهی نیز بر تأثیر میکروارگانیسمهاا در تجزیاۀ زیساتی
مایعات یاونی تحقیقااتی شاده اسات[ .]31-32اماا باا ایان وجاود،

زیستپاالیی خاک های آلوده به مواد نفتی به اثباات رسااندهاناد کاه
اوالعات دقیق آنها در مراجع ثبت شده است[.]4-0 ،30-30

همچنان به تحقیقاات گساترده در زمیناۀ تاأثیر مایعاات یاونی بار
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Bacterial Name
Abbreviations

Biological Characteristics

Bacterial Formulations

Number

Bacillus 13

Gram-positive

Bacillus Stearothermophilus# 13

1

Enterobacter 1

Gram-negative

Enterobacter Cloacae#1

2

Enterobacter 3

Gram-negative

Enterobacter Cloacae# 3

3

Enterobacter sc1

Gram-negative

Enterobacter sc1

4

Enterobacter ss1

Gram-negative

Enterobacter ss1

5

 2-2محیطهای کشت و مواد بهکار رفته

دو محلوز اوز با استفاده از اتوکالو و محلوز سوم بهدلیل حساسیت

محیط های کشت عمومی با نامهای  NB،LB ،BHIو ( NAهمگای از

دمایی با استفاده فیلتر میکروبی ،استریل و به محیط اضافه میشوند.

شرکت مرک آلمان تهیه شدند برای کشتهاای اولیاه و هامچناین
دو محیط کشت اختالاصی با ناامهاای  MSSOو  MSMباا ترکیا

 محیط رشد محلوز نمکی معدنی (: MSM
درصد ترکی

هیدروکربنی اختالاصی برای هار گوناۀ بااکتری (باهمنظاور کشات

اساات( تمااامی غلظااتهااا باار حساا گاارم باار لیتاار

نهایی انتخاب شدهاند .نکتۀ مهم این است که اساس انتخاب محیط

است :

کشت های اختالاصی نامبرده ،تحقیقات پیشین بر روی هار کادام از
میکروارگانیسمهای مورد بررسی بوده است ،بهووریکاه باا انتخااب
نوع محیط کشت اختالاصای و جزئیاات هار کادام ،میازان کاارایی
میکروارگانیسم ،به بیشترین مقدار ممکن افزایش یافتاه اسات[-30
 . ]4-0 ،30مشخالات این دو محیط کشت در ادامه آورده شده است:
 محیط

رشد محلوز نمکی معدنی (MSSO

درصد ترکی

مواد در محیط کشات  MSSOباه صاورت زیار

اساات( تمااامی غلظااتهااا باار حس ا گاارم باار لیتاار اساات :
)،K2HPO4 :(13.9) ،KH2PO4:(2.7) ،Yeast extract:(0.5
)Carbon Source:(1) ،NaNO3 : (1) ،NaCl:(1

منبع کربنای بارای گوناۀ باسایلوس نرمااز دودکاان و بارای گوناۀ
انتروباکتر روغن آفتابگردان (با توجه به مقالههای چاپ شده باهدف
رشد بهتر و بیشینۀ میزان تولید بیوسورفکتانت انتخاب شاده اسات.
به این محیط پس از اتوکالو سه محلوز افزودنی  1به نسابت حجمای

مواد در محیط کشت  MSSOبه صورت زیر

KH2PO4 :(2.25), K2HPO4 :(2.53), (NH4)2SO4

:(0.5), MgSO4.7H2O :(0.2), Agar :(15), Sucrose
):(2), Carbon source :(crude oil

عالوه بر مواد باال یک محلوز افزودنی نیز در پایاان باه ایان محایط
کشت اضافه میشو د که اوالعاات دقیاق آن در مرجاع آورده شاده
است[.]45

صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

Table 1. List of bacterial formulations used in the rest of experiments.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

جدول  .1میکروارگانیسمهای بهکار گرفته شده در آزمایشها.

شایان ذکر است که محیط رشد  MSSOبرای ساه گوناۀ باکتریاایی
اوز و محیط  MSMبارای دو گوناۀ آخار باهعناوان محایط کشات
اختالاصی استفاده شد؛ زیرا چنانکه بیان شد ،بر اساس مقالاههاای
پیشاین چاااپشاده ایاان محاایطهاای رشااد باعاث عملکاارد بهیناۀ

میکروارگانیسمهای مورد بررسی میشوند.
عالوه بر مواد و محیط کشتهای نامبارده ،محایط باافر کاه حااوی
)( NaCl:(0.8), KH2PO4 :(0.22), K2HPO4 :(0.56بر حس گرم بر
لیتر است ،به منظور انجام تست هیدروفوبیسیتی (آبگریزی ساح
سلوزهای باکتریایی ،تهیه و استفاده شد .خالوصیت این محلاوز در

 %1حجمی اضافه میشود .این سه محلوز عبارتاند از:

آن است که در آن سلوزهای باکتریایی تنها میتوانند زناده بمانناد؛



محلوز حاوی



محلوز حاوی 2/2



محلوز حاوی عناصر کممقدار ولین که درصد ترکی آن

 10درصد جرمی (NH4)2SO4

اما نمیتوانند محالوالت زیستی خود را تولید کنند[.]0 ،30

درصد جرمی MgSO4
2

با جزئیات کامل در مرجع آورده شده است[.]4
1. Tracers
2. Woiln`s Trace Element Solution

 7-2مایعهای یونی بهکار گرفته شده
دو مایع یونی با نام های -1اوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 123 (2022

06

صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

و  -2دسیل -3-متیال ایمیادازولیوم کلریاد در محایط آزمایشاگاه،

متیل ایمیدازوز و  0/1موز آلکیل(اوکتا دسیل کلرید به درون بالن

سنتز و استفاده شد.

منتقل میشود .در پایان پس از آنکه الکیل کلرید واکنشنداده را از
بالن خار کردیم ،محالاوز واکانش را ساه مرتباه و هار مرتباه باا

 .7روش انجام آزمایش

 30میلیلیتر از محلوز اتیلاستات میشوییم تا ماواد واکانشنادادخ

 1-7کشت باکتریها

اولیه که احتماال بههمراه محالوز وجود خواهند داشات ،شساته و از

برای انجام آزمون ها ،تماامی گوناه هاای بااکتری در ابتادا باهمادت

محالااوز نهااایی حااذف شااود .در نهایاات ،بااا قااراردادن محالااوز

آنها

شستهشده به درون یک گارمخاناه ،محالاوز کاامال خشاک نهاایی

اومینان حاصل شود ،سپس ابتدا بهمدت  24ساعت بر محیط کشت

حاصل می شود .در این شرایط محالوالت  -1آلکیل (اوکتا دسیل -

 ،NBسپس  LBو در آخر هار کادام در محایط کشات BHI

 -3متیل ایمیدازولیوم کلرید که بهصورت پاودر سافیدرنگ و یاا باا

بهمدت  24ساعت کشت شدند تا به بهترین نحاو در محایط کشات

گرانروی باال هستند و رنگی متمایل به زرد دارند .هماناین صاحت

اصلی بتوانند رشد کنند .سپس گونههای انتروباکتر  1و انتروبااکتر 3

روش سنتز نیز با استفاده از وی  NMRتایید خواهد شاد .الزم باه

در محیط کشت  MSSOبا منبع کربنی روغن آفتابگاردان و گوناۀ

ذکر است که با توجه به اینکه مایعاات یاونی تواناایی بااالیی بارای

باسیلوس  13بر این محیط کشت با منبع کربنای نرمااز دودکاان و

جذب رووبت دارند ،این مایعاات هماواره باا اساتفاده از پاارافیلم از

دو گونۀ انتروباکتر اس اس  1و انتروباکتر اس سی 1بر محیط کشات

محیط اوراف ایزوله میشاوند و در شارایحی کاامال حفاظاتشاده،

 MSMبا منبع کربنی نفت خام کشت شدند.

نگهداری میشوند.

 2-7سنتز مایعات یونی

 2-2-7سنتز مایع یونی  -2دسیل  -7-متیل ایمیدازولیوم کلرید

دو مایع یونی بهکار رفته در ادامۀ آزمایش هاا در محایط آزمایشاگاه

کل فرایند سنتز ،مشابه باا ماایع یاونی  -1اوکتاا دسایل -3-متیال

سنتز شدند که روش سنتز آنها در ادامه آورده شده است:

ایمیدازولیوم کلرید است و تنها باهجاای افازودن  0/1ماوز آلکیال

 24ساعت بر روی محیط جامد ( NAکشت شدند تا از خلو
عمومی

کلرید به محیط واکنش ،مقدار  0/1ماوز اکتیال کلریاد باه محایط
 1-2- 7سنتز مایع یونی  -1اوکتا دسیل -7-متیـل ایمیـدازولیوم

افزوده میشود تا مایع یونی با ووز زنجیرخ دلخواه سنتز شود.

کلرید

ورحی از ساختار مولکولی دو مایع یاونی در شاکل ( 1آورده شاده

واکنش مورد نیاز برای سنتز مایع یونی بااستفاده از باالن ساهدهاناه

است؛ در شکل نیز پیداست که دو مایع یونی ساختار مولکولی مشابه

انجام میپذیرد  .این بالن مجهز به دماسنن و مبرد است و امکان ورود

دارند؛ اما مایع یونی « -1اوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید»

گااز نیتاروژن را نیااز فاراهم مایآورد .پااس از آماادهساازی تجهیااز

دارای ووز زنجیرخ بلندتر نسبت به مایع یونی دیگر است.

مورد نظر بارای سانتز ماایع یاونی ،مخلاو  0/1ماوز ( 8/2گارم

)(b

شکل  .1ساختار مولکولی دو مایع یونی سنتز شده و بهکار رفته در تحقیقات:

)(a

) -2 )(aدسیل -3-متییل ایمیدازولیوم کلرید )(IL-1

)-1 (bاوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید ).(IL-2
Figure 1. Molecular structure of two synthesized ionic liquids; (a) 2-decil-3-methylimidazolium chloride (IL-1),
(b) 1-octadecil-3-methylimidazolium chloride (IL-2).
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گرفتهشده در آزمایشها ،آزمون شناسایی میزان آبگریزی باکتریها

بدون حضور این ماده ،بررسی شد .الزم به ذکر است که عالوه بر هار

انجام شد .میزان آبگریزی سح سلوز گونههای بهکار گرفته شاده

آزمون ،یک آزمون کنترز نیز در نظر گرفتاه شاده اسات کاه کاامال

یکی از پارامترهای مهم در چسبیدن باکتری ها به قحارات نفتای در

مشابه آزمون اصلی است؛ ولی در آن سلوز (باکتری یا مایع یونی یا

هار ساه فرایناد ازدیااد برداشات میکروبای نفات ،پااالیش زیسااتی

سورفکتانت به محلوز اضافه نشده است .علات انتخااب ساورفکتانت

محیطهای آلوده و همچنین تجزیۀ زیستی هیدروکربنهای سانگین

شیمیایی آن است -که چنانکه پیشتر بیان شاد در مقااالت دیاده

است ،که می تواند در راندمان نهایی هار ساه فرایناد تاأثیر بسازایی

شده است -که مایعات یاونی مایتوانناد همانناد ساورفکتانتهاای

داشته باشد .روش دقیق اندازهگیری آبگریزی سح گونهها بهواور

شیمیایی در شرایط مخزن و یا موارد وابسته به نفت عمل کنند.

دقیق در مرجع آورده شده است[]38؛ اما بهوور خالصه بایاد گفات
که در این آزمایش ،گونههای ماورد بررسای -همانناد روش توضای

 6-7تأثیر مایعات یونی بر عملکرد و رشد میکروارگانیسمها

داده شده در بخش قبل -پس از کشت در محیطهاای پایشکشات

در این بخش ،بهمنظور بررسی تأثیر مایعات یونی سنتزشده بر نحاوخ

شااامل  NB,LB, BHIدر مرحل اۀ اوز باار روی محاایط کشااتهااای

رشد و عملکرد میکروارگانیسمها ،در کشتهای جداگاناه ،در کشات

اختالاصی بهمدت  24ساعت مخاتص خاود کشات داده مایشاوند،

گونههای مورد بررسی بر محایط کشات اختالاصای ،از هار کادام از

سپس سلوزهای باکتریایی به کماک ساانترفیوژ باا دور 4000 rpm

مایعات یونی سنتزشده باا غلظات هاای متفااوت (،10ppm ،2 ppm

بهمدت  12دقیقه از محیط میکروبی جادا مایشاوند و ساه باار باا

 200 ppm ،100 ppm ،20 ppm ،22 ppmبه محیط کشت ،افزوده

محلوز بافر شست وشاو داده مایشاوند .بادین منظاور سالوزهاای

و به باکتریها فرصت داده شد تا در حضور مایعات یونی افزودهشاده

جداشااده در محلااوز بااافر معلااق ماایشااوند و پااس از اخااتال  ،بااا

بهمدت  24ساعت در شیکر انکوباتور رشد کنند ،ساپس خالوصایات

سااانترفیوژ بااا دور  3000 rpmو بااهماادت  10دقیقااه جداسااازی

رشد آنها بررسی شد .آزمونهای مشابه هامزماان باا عادم حضاور

میشوند .این کار سه بار متوالی تکرار میشود .پس از آن سلوزهای

مایعات یونی نیز انجام و نتاین باا یکادیگر مقایساه شاد .پاس از آن

باکتریایی جداسازی و شستهشده به ) OD(Optical Densityمعاادز

میزان جذب نور در ووز ماو  000ناانومتر باا اساتفاده از دساتگاه

با  0/1در محلوز بافر رسانده میشود .در مرحلۀ بعاد ،باه نموناههاا

وی نورسنجی (آزمون استاندارد  ODانجام و نتاین تحلیل و بررسی

مقدار مشخالی نرماز دودکان اضافه میشود (نسبت حجمی  0/2به

شد.

صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

بهمنظور شاناخت هرچاه بیشاتر خالوصایات بااکتریهاای باهکاار

به محیط کشت ،اضافه و تأثیر آن بر نمونه های با شرایط مشاابه اماا

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

 4-7بررسی میزان آبگریزی باکتریها

 20 ppmاز سورفکتانت شیمیایی  SDBS1بههنگام کشت باکتری ها،

 1/2نرماز دو دکان نسبت به محلوز بافر حاوز سلوز باکتریاایی و
پس از دو دقیقه اختال مناس  ،نموناههاا باهمادت  20دقیقاه در

 .4ارائۀ نتایج

OD

در ادامۀ مقاله نتاین حاصل از آزماونهاای تجربای در قسامتهاای

نمونه ها اندازه گیری می شود .پس از انجام مراحل آزمایشگاهی فوق،

مختل بر اساس روش های ذکرشده در بخش قبل ،آورده شده است.

با استفاده از فرموز زیر میزان آبگریزی بهدست میآید[:]38

نکتۀ قابل توجه در تمامی آزمونها آن است که با توجه به اینکه هر

حالت سکون و استراحت نگه داشته میشوند و در آخار دوبااره

دادخ تجربی گزارششده در کل این تحقیاق ،میاانگین حاداقل ساه
)

×100

)

(
)

(

(

= ℅ Hydrophobicity

اندازهگیری مستقل اسات ،امکاان محاسابۀ انحاراف از معیاار بارای
داده ها وجود داشته است .بر این اساس ،با توجه به محاسبات انحراف

 9-7بررسی تأثیر سورفکتانت شیمیایی

از معیار انجاام شاده ،بیشاینۀ انحاراف از معیاار انادازهگیاری شاده

افزون بر انجام تست آبگریزی ،تأثیر اضافهکردن ماواد خاارجی بار

در حدود  %2/2است که این مقدار میتواناد باهعناوان یاک ساح

نحوخ رشد و عملکرد میکروارگانیسمها نیز قبل از اضافهکردن مایعات

قابل قبوز از خحا در تمام اندازهگیریها در نظر گرفته شود.

یونی بهعنوان نمونههای جدیاد ،بررسای شاد .یعنای میازان غلظات

1. Sodium Dodecylbenzenesulfonate
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 1-4نتایج حاصـل از انجـام آزمـون آبگریـزی گونـههـای

 2-4نتایج حاصل از افزودن سورفکتانت شیمیایی  SDBSبـه

مورد بررسی

محیط کشت

نتاین حاصل از انجام آزمون آبگریزی سح سلوزهاای بااکتری در

چنانکه پیشتر بیان شد ،پس از انجام آزماون آبگریازی ،وضاعیت

جدوز زیر آورده شده است.

رشد و عملکرد میکروارگانیسم ها در حضور و عدم حضور سورفکتانت
شیمیایی  ،SDBSانجام شد که نتاین آن در ادامه آمده است.

جدول  .2نتایج حاصل از آزمون آبگریزی.
Table 2. Results of Hydrophobicity tests on bacterial
formulations.

%Hydrophobicity

Bacterial Name Abbreviations

57.14

Bacillus 13

13.74

Enterobacter 1

33.89

Enterobacter 3

0

Enterobacter SS1

0

Enterobacter SC1

 7-4نتایج عملکرد باکتریها به همراه دو مایع یونی
در ادامااه نتاااین آزمااون اناادازه گیااری میاازان جااذب ( ODکااه
نشاندهندخ میزان رشد و عملکرد گونه های متفاوت در غلظات هاای
مختل دو مایع یونی است در شکل ( 2آورده شاده اسات .الزم باه
ذکر اسات کاه در ابتادا گوناه هاای ماورد بررسای در محایطهاای
پیشکشت عمومی بهمادت  24سااعت و ساپس در محایط کشات
اختالاصی مختص خود بهمدت  24ساعت کشات شادند ،ساپس در
تستهای انادازهگیاری میازان رشاد و عملکارد میکروارگانیسامهاا
استفاده شدند .در بخش  2-2در مورد جزئیات محایطهاای کشات
مورد اساتفاده و در بخاش  3-1در ماورد نحاوخ کشات باه تفالایل
توضی داده شده است.

جدول  .3نتایج اضافهکردن سورفکتانت شیمیایی SDBS

به محیط باکتریایی.
Table 3. Growth Rate results of addition of
chemical surfactant (SDBS).

00

Growth Rate of bacteria
)(OD results
with addition of SDBS

Growth Rate of bacteria
)(OD results
without addition of SDBS

Bacterial Name Abbreviations

0.01

0.069

Bacillus 13

0.3

0.338

Enterobacter 1

0.4

0.206

Enterobacter 3

0.359

0.708

Enterobacter sc1

0.471

0.606

Enterobacter ss1

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستوسه ()1101

95-37 :. صص-صرافزاده و همکاران

...بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای

0

0

0

2

10

25

2

10

25

2

10

25

50

100

200

50

100

200

50

100

200

:) در حضور غلظتهای مختلف از دو مایع یونی سنتز شدهOD  نمودار میزان رشد میکروارگانیسمها (حاصل از تست.2 شکل

. sc1 ( انتروباکترe) ،ss1 ( انتروباکترd) ،13 ( باسیلوسc) ،3 ( انتروباکترb) ،1 ( انتروباکترa)
Figure 2. Growth Rate of Bacteria (OD results) in presence of two synthesized ionic liquids for bacterial formulations of: (a)
Enterobacter 1, (b) Enterobacter 3, c) Bacillus 13, (d) Enterobacter ss1, (e) Enterobacter sc1.
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 .9بحث و تحلیل نتایج

انتروباکتر  3نسبت به سایر گونههای انتروباکتر است .در مقابل ،نتاین

نتاین آزمون آبگریزی بر روی گونههای مورد بررسی نشان میدهاد

جدوز ( 2نشان از تأثیر منفی اضافهکاردن ساورفکتانت شایمیایی

که گونۀ باسیلوس دارای بیشترین میازان آبگریازی (حادود %20

 SDBSبر اکثر گونهها بهجز در گونۀ انتروباکتر  3دارد .چناانکاه در

اساات .در مقاباال ،گونااههااای انتروباااکتر دارای آبگریاازی کمتااری

مقالههای پیشاتر چااپشاده از ایان گوناه انتروبااکتر نیاز مشااهده

هستند ،بهووری که بهغیر از گونۀ انتروباکتر  3که دارای آبگریازی

میشود ،این گوناه دارای خالوصایات منحالار باهفاردی اسات کاه

در حدود  %34اسات ،ساایر گوناههاای انتروبااکتر ،کمتار آبگریاز

بررسی نتاین متفاوت آن حتی میتواند پدیدههاای جدیاد حااکم در

هستند .این پدیده با ساختار وبیعی گونههای مورد بررسی محابقات

فرایند های مورد بررسی را مشخص کند[ .]0-0همانین نتاین تاأثیر

دارد؛ زیرا بهوور معموز باکتریهای گارم مثبات باه دلیال سااختار

دو مایع یونی با ووز زنجیرخ متفاوت بر رشاد میکروارگانیسامهاای

ساح ساالولی خااود معماوال نساابت بااه بااکتریهااای گاارم منفاای

مورد بررسی در شکل ( 2آورده شده است .این نتاین نشان میدهاد

آبگریزتراند[ .]0 ،38اما نکتۀ قابل توجه در تفاوت میزان آبگریزی

که در بیشتر موارد ،ابتدا هر دو مایع یونی موج افزایش میزان رشد

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستوسه ()1101

رشد و عملکرد میکروارگانیسمها روناد کاهشای ماییاباد و پاس از

سایر گونهه ای مورد بررسی دارای روند افزایشی -کاهشای اسات .در

غلظت مشخالی میزان رشد به صفر می رسد .این مورد شامل تمامی

مقابل ،گونۀ باکتریاایی انتروبااکتر  SC1کاه نتااین آن در ش شاکل

گونههای مورد بررسی بهجز گوناۀ انتروبااکتر  1اسات .چناانکاه در

(( e - 2آمده ،نتیجۀ بسیار متفاوتی نسبت به گونۀ انتروبااکتر

نمودار پیداست ،میزان غلظت بهینه در رشد میکروارگانیسمها ،بسته

به دست می دهد .هار چناد در ایان ماورد نیاز نماودار دارای روناد

به نوع گونه ها و یا نوع مایع یاونی ،باین  10 ppmتاا  2 ppmمتغیار

افزایشی و سپس کاهشی است؛ اما تاأثیر ناوع ماایع یاونی باا واوز

است .بهعبارت دیگر ،غلظت بهینه نهتنها باا تغییار گوناۀ باکتریاایی

زنجیرخ متفاوت بر میزان رشاد و عملکارد گوناۀ باکتریاایی مشاهود

بلکه در مواردی با تغییر در ووز زنجیرخ مایع یونی نیز تغییار یافتاه

است .این در حالی است که حتی غلظت بهینه که در آن میزان رشد

است .همچنین نوع رفتار و عملکرد دو مایع یاونی باا واوز زنجیارخ

و عملکرد گونۀ باکتریایی بیشینه مقدار اسات ،در دو ماایع یاونی از

متفاوت بر گونه های یک خانوادخ باکتریایی کامال مشابه نبوده اسات.

 10 ppmدر  -2دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید به  22 ppmدر

در ادامه این موارد با تفالیل بیشتری شر داده شادهاناد .در شاکل

 -1اوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید افزایش مییابد.

(( a - 2که اثر دو مایع یاونی باا واوز زنجیارخ متفااوت بار گوناۀ

این نمودارها می توانند اوالعات بسایار مهمای در ماورد گوناههاای

انتروباکتر  1را نشان میدهد و  -چنانکه مالحظه میشاود -نماودار

باکتری مورد بررسی هنگام بهکارگیری در زمینه های ازدیاد برداشت

حالت نزولی بهخود مایگیارد ،هرچناد در غلظات  22 ppmنماودار

نفت ،زیستپاالیی و همچنین تجزیۀ زیستی هیدروکربن ها بههماراه

دارای یک نقحۀ اکساترمم جزئای اسات؛ اماا در کال شارایط رشاد

داشااته باشاند؛ زیاارا بااه ایاان روش در مااواردی کااه عملکاارد بهتاار

در حضور هر دو نوع مایع یونی اثرات منفی بر رشد و عملکارد گوناۀ

میکروارگانیسمها مد نظر است با اضافهکردن غلظت بهینۀ مایع یونی

مورد بررسی دارد .این در حالی است کاه در ماورد گوناۀ باکتریاایی

می توان میزان عملکرد و در نتیجه راندمان فرایناد را بهیناه کارد و

انتروباکتر  3که نتاین آن در شکل (( b - 2آورده شده است ،نمودار

پس از فرایند برای آنکه اومینان از عدم حضور میکروارگانیسامهاا

حالت افزایشی -کاهشی به خود میگیارد .ایان در حاالی اسات کاه

در محیط حاصل شود ،با افزودن مقدار اندکی مایع یاونی اضاافه باه

نمودار با شیبی بسیار کند از غلظت  0تا  22 ppmافزایش مییابد و

محیط ،میزان رشاد و غلظات میکروارگانیسامهاا را در پساابهاای

پس از آن با شی بسیار تند از غلظات بهیناه  22 ppmباا بیشاینۀ

احتمالی خروجی یا مواد بازمانده از فرایند به صافر رسااند .هرچناد

رشد ،به غلظت نهایی  20 ppmکه غلظت کشندگی کامال میکاروب

میکروارگانیسم های بهکار رفته در این تحقیق بیماری زا نیستند؛ اماا

در گونۀ مورد بررسی است ،میرسد .نکتۀ جال در رابحه با این گونۀ

برخی دیگر از گونههای باکتری که در زمینههای ازدیاد برداشت نفت

باکتریایی آن است که روند تأثیر ات ناشای از دو ماایع یاونی بسایار

یا زیستپاالیی توانایی بهکارگیری دارند ،ممکان اسات تاا حادودی

شبیه به هم و اختالف تأثیر مایع یاونی در میازان نهاایی رشاد نیاز

مشکالتی را درپی داشته باشند که بهکارگیری ایان روش مایتواناد

ناچیز است .در مقابل در گونۀ باکتریایی باسیلوس  -13که نتااین آن

ضری

اومینان اساتفادخ میکروارگانیسامهاا را در صانایع ،تاا حاد

در شکل (( c - 2آورده شده است -با وجود آنکه نمودار بارای هار

چشمگیری افازایش دهاد .میازان بهیناۀ غلظات ماایع یاونی بارای

دو نوع مایع یونی بهکار گرفته شده ،روند افزایشی و ساپس کاهشای

گونه های مختل بین  10 ppmتا  22متغیر اسات و در اکثار ماوارد

را نشان میدهد؛ اما هم روند نمودارها و هم نقحۀ غلظات بهیناه باا

 22 ppmغلظت بهینه بوده است؛ حااز آنکاه غلظات  20 ppmدر

تغییر در ووز زنجیرخ مایع یونی تفاوت زیادی از خود نشان میدهد.

تمامی موارد غلظتی است که در آن رشد تماامی گوناههاا باه صافر

چنان که در مایع یونی  -1اوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلرید

رسیده و در اصحال غلظت میکروبکاش بارای تماامی گوناههاای

غلظاات بهینااه حاادود 10 ppmو در مااایع یااونی دیگاار در حاادود

مورد بررسی به حساب میآید.

22 ppm

است .این در حالی است که نتیجۀ نماودار انتروبااکتر SS1

SS1

صرافزاده و همکاران -صص95-37 :.

می توان آن را غلظت بهینه در اضافهکردن مایع یونی دانست ،میازان

میکروارگانیسم ها نشان می دهد؛ هرچند که نمودار بهوور مشاابه باا

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مایعاتیونی بر میزان رشد میکروارگانیسمهای...

و عملکرد تمامی گونه های باکتری شده اند؛ اما در غلظت خاصی کاه

تفاوت بسیار ناچیزی را در تأثیر ووز زنجیرخ مایع یونی بر روند رشد

عالوه بر این نتاین نشان می دهد کاه در بیشاتر ماوارد ،ماایع یاونی
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 -1اوکتا دسیل -3-متیل ایمیدازولیوم کلریاد در هنگاام تمااس باا

رشد و عملکرد  2گونۀ میکروبی که تواناایی عملکارد مناسابی را در

گونه های مختل باکتری بیشتر از مایع یاونی  -2دسایل -3-متیال

فرایندهای ازدیاد برداشت نفات ،پااالیش زیساتی محایط و تجزیاۀ

ایمیاادازولیوم کلریااد موج ا افاازایش رشااد و عملکاارد گونااههااای

زیستی ترکیبات سنگین نفتی -مانند آسفالتین -دارند بررسای شاد.

باکتریایی مورد بررسی شاده اسات ،کاه ایان موضاوع باا تحقیقاات

پیش از آن بهمنظور شناخت بیشتر خالوصیات و عملکرد گونههاای

چاپشده بر روی میکروارگانیسم های مورد بررسی در زمینۀ پزشکی

مورد بررسی ،آبگریزی اولیۀ گونهها و همچنین تاأثیر ماادخ افازودخ

و بیماری زای انسانی منحباق باوده اسات[ .]20-25البتاه تحقیاق

سورفکتانت شیمیایی بر میکروارگانیسمها بررسی شد .دلیل انتخااب

پیش رو موارد متفاوتی نیاز (در غلظات هاای خاصای در رابحاه باا

سورفکتانت شیمیایی در این مرحله آن است که بار اسااس گازارش

گونه های جداشده از نفت و یا خااک آلاوده باه نفات در مقایساه باا

برخی از مقاالت ،مایعات یونی در مخزن و سایر موارد وابسته به نفت

باکتری های انسانی بیماریزا نشاان مایدهاد .درباارخ بااکتریهاای

خالوصاایاتی هاامچااون سااورفکتانتهااای شاایمیایی از خااود نشااان

بیماریزای انسانی -چنانکه در قسمتهای پیشین نیاز ذکار شاد-

میدهند .نتاین این تحقیق نشان داد که مایعات یونی میتوانناد بار

دیده شده است که مایعات یونی (مخالوصاا مایعاات یاونی بار پایاۀ

میزان رشد و عملکرد گونه های باکتریاایی ماورد بررسای تأثیرگاذار

ایمیدازولیوم چناناه در زماان کام و باا غلظات بااال در تمااس باا

باشد و این امر با تغییر نوع و ووز زنجیرخ مایع یونی متفاوت اسات.

اینگونه باکتریها قرار گیرند ،مایتوانناد باه ساحو غشاای آنهاا

در نتاین حاصل از تأثیر مایعات یونی ،در اکثر موارد نماودار رشاد و

آساای برسااانند .در مجااالت بااا اهااداف پزشااکی باارای خاصاایت

عملکرد نسبت به غلظت مایع یونی دارای یک نقحۀ اکسترمم اسات

میکروبکشی مایعات یونی برپایۀ ایمیدازولیوم ،چنین استدالز شده

که در آن میزان رشد و عملکرد به بیشینۀ میزان خود میرسد و پس

کااه  IL1هااا ماایتواننااد بااا دو الیااۀ لیپیااد غشااای خااارجی از

از آن میزان رشد کاهش مییابد و در غلظت مشخالی بهوور کامال

میکروارگانیسم هاا در تعامال باشاند و نفوذپاذیری غشاای خاارجی

برابر با صفر می شود (این در حالی اسات کاه در ماورد ساورفکتانت

سلوز ها را افزایش دهند ،این امر بر ساختار غشاای سالولی بااکتری

شیمیایی و البته تنها در یک غلظت ثابت  20ppmدر بیشاتر ماوارد

تأثیر میگذارد؛ بناابراین ظرفیات مقاومات آن غشاا کااهش یافتاه،

اثر منفی در رشد میکروارگانیسمهاا مشااهده شاده اسات  .غلظات

درنتیجه ترمیم آسی واردشده بر روی غشاا نیاز ساخت مای شاود.

بهینه با تغییر گونۀ باکتریایی و یا نوع مایع یونی بهکاار گرفتاه شاده

یعنی این ترکیبات بهآسانی توانایی نفوذ به درون غشاای بااکتری را

متفاوت است و در محدودخ  10ppmتا  22 ppmمتغیار اسات؛ اماا

به دست می آورند .از ورفی نمکهای ایمیادازولیوم باا فعالیاتهاای

برای همۀ گوناه هاای باکتریاایی ماورد بررسای غلظات  20 ppmرا

ضدمیکروبی خود می توانند در جلوگیری از تشکیل زیست فیلم نقش

میتوان غلظت میکروبکش نام نهاد که از این غلظت باه بعاد رشاد

داشته باشند []28-25

میکروارگانیسم ها در حضور هر دو مایع یونی کامال به صفر میرساد.

نکتۀ مهم این است که هرچند تأثیر ووز زنجیرخ مایع یونی بر رشاد

دلیل افزایش ابتدایی در نمودار رشد و عملکرد گونههای باکتریایی و

و عملکرد گونه های مورد بررسی این مقاله با مقاالت منتشرشاده در

سپس کااهش آن را مایتاوان آن دانسات کاه احتمااال گوناههاای

زمینۀ پزشکی مشترک است؛ اما این مقاله بر خالف سایر مقاالت ،در

باکتریایی ابتدا از مایعات یونی با غلظتهای کم بهعنوان منبع غذایی

زمینۀ پزشکی موارد مثبت تأثیر مایعات یونی را بار رشاد و عملکارد

اسااتفاده ماایکننااد و بااا تجزیااۀ زیسااتی آنهااا میاازان رشااد

میکروارگانیسم ها در غلظت های مشخالی بررسای کارده اسات کاه

میکروارگانیسم ها افزایش مییابد؛ اما در غلظات هاای بااالتر ،اثارات

جای امیدواری بسیاری را در زمینه های ازدیاد برداشت نفت و ساایر

سمی مایع یونی غالا شاده ،ایان امار باعاث از باین رفاتن کامال

موارد کاربردی فراهم میسازد.

میکروارگانیسم ها از محیط میشود .همچناین نتااین نشاان داد کاه
ووز زنجیرخ مایع یونی میتواند بر میزان تأثیرات مایع یونی بر رشاد

 .6نتیجهگیری

و عملکرد گونههای جداشده از منابع نفتی تأثیرگذار باشد؛ چنانکاه

در این تحقیق تأثیر مایعات یونی با ووز زنجیرخ متفاوت بار میازان

وااوز زنجیاارخ بیشااتر در مااایع یااونی  -1اوکتااا دساایل -3-متیاال

(مایعات یونی 1. Ionic Liquid
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ایمیدوزالیوم کلرید در بیشتر موارد تأثیر بیشاتری نسابت باه ماایع
 همچنین.یونی دیگر بر رشد و عملکرد میکروارگانیسمها داشته است
 کااه در آن مقاادار رشااد-نتاااین نشااان داد کااه غلظاات بهینااه
 میتواند با تغییر ووز زنجیرخ مایع یونی-میکروارگانیسم بهینه است
.متفاوت باشد
نکتۀ مهم آن است که هرگاه میزان رشد میکروارگانیسمها در تمامی
 رانادمان فرایناد نیاز،فرایندهای مرتبط با بیوتکنولوژی افزایش یابد
افزایش پیدا می کند؛ لذا یافتن راه حلهاایی مشاابه باا نتااین ایان
تحقیق می تواند به افزایش راندمان فرایندهای ماورد بررسای یعنای
 زیسااتپاااالیی و تجزی اۀ زیسااتی،ازدیاااد برداشاات میکروباای نفاات
 در پایان نیز بایاد خااور نشاان.هیدروکربنهای سنگین کمک کند
کرد که نتاین ایان تحقیاق مای تواناد کماک شاایانی در مهندسای
میکروارگانیسم ها در تزریق به مخاازن نفتای و یاا پااالیش زیساتی
داشته باشد که با استفاده از آن بتوان متناس با نیاز فرایند رشاد و
عملکرد میکروارگانیسم ها را افازایش و حتای در ساایر ماوارد آن را
کاهش داد یا به صفر رساانید؛ زیارا در هار زماان کاه رشاد بیشاتر
 میتوان ماایع،میکروارگانیسمها و عملکرد بیشتر آنها مد نظر باشد
یونی را در محدودخ غلظت بهینه تزریاق کارد و پاس از عملیاات باا
 محیط را از وجود گوناههاای،اضافهکردن مقدار معینی از مایع یونی
باکتریایی (در مواردی که حضور گونههاای باهجاا ماناده در محایط
.مشکالتی به همراه داشته باشد کامال پاکسازی کرد
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