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Abstract
Introduction: Nowadays, the heavy metals pollution is one of the most important
environmental problems. Due to the high cost of common refining methods, the use of microbial
biomass is recommended to clean up heavy metals. The aim of this study was to evaluate the
interactions of Rhodoterula toruloides strain IR-1395 with mercury.
Materials and methods: In this study, the growth rate and types of interactions of the strain IR1395 with mercury in the Sucrose Broth medium were investigated and the amount of mercury
accumulated was measured using the Spectrophotometry method. Then, in order to determine
the best biosorption conditions, the effect of parameters such as pH, mercury concentration,
biomass concentration, contact time, and the temperature was measured. Also, the biosorption
was investigated by treated cells with 2,4 dinitrophenol and autoclave. Finally, the biosorbent
was characterized by Scanning Electron Microscope equipped with Energy Dispersive X-Ray
Analysis.
Results: Studies have shown that the maximum growth rate of the strain IR-1395 was after 36
hours and then it entered the stationary phase. Also, this strain was able to the biosorption and
bioaccumulation (61.86%) and 10.17% biovolatilization of mercury from the medium at the
concentration of 10 mg/l of chloride mercury for seven days. In examining the factors affecting
the mercury biosorption, it was indicated that the optimal pH was 4. The highest biosorption
was observed at 300 mg/l of mercury in 10 minutes at 15 ˚C. In the study of the effect of 2,4dinitrophenol treatment and autoclave, it was found that mercury adsorption has reduced by the
treated yeast. Finally, the results of the EDX confirmed the biosorption of mercury by this yeast.
Discussion and conclusion: By examining the types of interactions of the strain IR-1395 with
mercury and its potential in biosorption, it was found that this strain is a valuable
microorganism in mercury bioremediation processes from contaminated aquatic environments.
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چكیده
مقدمه :امروز  ،آلودگی فلزات سنگین یکی از مهامتارین میاک ت مطای زیسات اسات و باتو اهباه هزیناهبرباودن
رو های متداو ژاالیش ،استفاد از زیستتودۀ میکروبی برای ژاالیش فلزات سنگین ژیینهاد میشود .مطالعا اارار
با هدف ارزیابی میانکنش مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395با یو انجام شد.
مواد و روشها :در مطالع اارر ،میزان رشد و انواع برهمکنش سوی  IR-1395باا یاو در مطای سااکارزبارا
بررسی و مقدار یوۀ تجمعیافته در مطی و در مخمر به رو
بهترین شرای

اسپکتروفتومتری انداز گیری شد؛ سپس بهمنظور تعیاین

ب زیستی ،تأثیر شاخصهای اسیدیته ،غلظت یو  ،غلظت زیساتتاود  ،زماان مجاورساازی و دماا

سنجید شد؛ همچنین میزان

ب توس مخمر تیمارشد با  5و  0دینیتروفنل و اتوک و بررسای و درنهایات ،ا ب

زیستی یو توس مخمر با میکروسکوپ الکترونی نگارۀ مجهز به طیفسنجی ژرا

انرژی ژرتو ایکس بررسی شد.

نتایج :بررسیها نیان دادند بییترین رشد مخمر طی  73ساعت رخ میدهاد و ژاساز آن ،وارد فااز ساکون مایشاود؛
همچنین این سویه قادر به

ب(

ب زیستی و تجمع زیستی  30/93درصد یو و فرّارسازی  01/03درصد یاو

از مطی دارای  01میلیگرمبرلیتر کلرید یو طی هفت روز است .در بررسی عوامل تأثیرگ ار بر
میخص شد اسیدیت بهینه برای این مخمر برابر  0است و بییترین میزان
در دمای  02در
میخص شد میزان

ب زیستی یاو

ب در غلظت  711میلیگارمبرلیتار یاو و

سانتیگراد بهمدت 01دقیقه میاهد مایشاود .در بررسای اثار تیماار  5و  0دینیتروفنال و اتاوک و
ب توس مخمر تیمارشد کاهش مییابد .نتایج طیفسنجی ژارا

انارژی ژرتاو ایکاس ا ب

زیستی یو توس مخمر را تأیید کردند.
بحث و نتیجهگیری :بررسی انواع برهمکنشهای سوی  IR-1395با یو و ژتاسیل آن در ا ب زیساتی نیاان داد
این سویه ،ریزمو ود باارزشی در فرایندهای زیستژاالیی یو از مطی های آبی آلود است.

واژههای کلیدی :تجمع زیستی ،ب زیستی ،یو  ،فرّارسازی ،رودوتروال تورلوئیدس
* 7ژووهیکد مواد و سوخت هستهای ،ژووهیگا علوم و فنون هستهای ،تهران ،ایران (نویسند مسئو ،
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مقدمه

ذخیر سازی زیستی به انتقا فعا این مواد به درون

و ود فلزات سنگین و سمی در مطی زیست

سلو

اشار دارد ( . 9فرارسازی ،تبدیل آنزیمی

به علت سمیت و اثر سرطان زای آنها روی بسیاری از

ترکیبات معدنی یا آلی فلزات یا شبه فلزات به میتقات

شکل های ایات ،یکی از نگرانیهای مهم در سطح

فرار آنها طی واکنش بیوشیمیایی درونسلولی است

یو یکی از

ب زیستی از مؤثرترین و غیرمخربترین

هانی است ( 7-0؛ در این بین،

(. 2

سمی ترین و ژایدارترین فلزات است که از طریق عوامل

رو ها به شمار می آید که به علت هزین کم ،سادگی

طبیعی و فعالیت های صنعتی در مطی زیست رها

طراای ،استفادۀ آسان ،بی نیازی به زیستتودۀ فعا ،

میشود ( 0و  . 2یو دارای خاصیت ردباکتریایی،

قابلیت استفادۀ مجدد از اذب و نداشتن اساسیت به

ردعفونی کنندگی و قارچ کیی است و ازاینرو،

مواد سمی به طور گسترد برای زدایش فلزات از

کاربردهای بسیاری دارد؛ همچنین در صنایع مختلف

مطلو های آبی استفاد میشود ( 2و . 05-01

از مله دندانپزشکی و در نیروگا های هستهای (بهشکل

گرو های متفاوتی از میکروب ها از مله باکتریها،

ب کنندۀ نوترون استفاد میشود ( . 3باتو هبه آثار
زیست مطیطی

یو  ،رو های مختلف فیزیکی و

قارچها ،لبک ها و مخمرها در

ب و ا ف یو

از مطی زیست دخالت دارند؛ در این بین ،سلو های

شیمیایی برای اص ح آلودگی ناشی از آن استفاد

مخمر بهعلت ایمن بودن و سهولت استفاد مدنظر

میشوند .رو های ی مانند اسمز معکوس ،فیلتراسیون،

ژووهیگران بسیاری قرار گرفتهاند .زیستتود های

استخراج ا

و غیر مطدودیت هایی از مله هزین

مخمر می توانند در شرای

مطیطی مختلف مانند

زیاد و تغییردادن ویوگی های مطیطی دارند و ناکارآمد

اسیدیته ،دما ،دردسترس بودن مواد مغ ی و غلظت زیاد

هستند؛ ع و براین ،فرایندهای یادشد در غلظتهای

فلزات سازگار شوند و رشد کنند ( 3و  . 07هدف

کم فلز اثری ندارند ( . 3امروز زیستژاالیی ،0فرایند

مطالع اارر ،بررسی انواع برهم کنش مخمر بومی

ایگزینی است که برای ا ف فلزات سنگین و سمی
استفاد می شود؛ زیرا روشی ساد و مقرونبهصرفه

رودوتروال تورلوئیدس سوی  2IR-1395با
انتخاب رو

یو و

مؤثری برای زدایش یو از مطلو های

است .در بین رو های زیست ژاالیی،

ب زیستی،5

0

از مهمترین

زیستی بهعلت مقرونبهصرفه بودن ،نیازنداشتن به

یو مطسوب

زیست تودۀ زند  ،زمان کم برای انجام فرایند انتخاب و

میشوند .طی سا های اخیر ،مطالعههای بسیاری در

اثر متغیرهای تأثیرگ ار بر آن مانند غلظت یو  ،دما،

زمین استفاد از انواع مختلف ریزمو ودات برای

اسید یت مطلو  ،غلظت زیستتود و زمان تماس

ب زیستی ،توانایی

بررسی شد .باتو ه به کمبود اط عات در زمین توانایی

انواع خاصی از زیستتود های میکروبی بهشکل

مخمرهای بومی و مطلی در ازبین بردن مقدار کم

غیرفعا و مرد برای اتصا به برخی از مواد شیمیایی و

آالیندۀ یو  ،نتایج ژووهش اارر برای بومیسازی

فلزات سنگین در مطلو های آبی است؛ دراالیکه

زیست ژاالیی یو اهمیت بسیاری دارند.

ذخیر سازی زیستی

7

و فرارسازی

فرایندهای دردسترس برای ا ف

ژاالیش فلز یو انجام شد اند.

آبی در غلظت های کم فلز بود؛ ازاینرو ،رو

ب

بررسی برهمکنش  Rhodotorula toruloides strain IR-1395با یو بهمنظور فرایندهای زیستژاالیی یو از مطی های آبی /ژریسا تا رمطمدقزوینی*

مواد و روشها
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مااوالر  1/0 ،میلاایلیتاار مطلااو  1/10 CTABدرصااد و

منبعععی ریجموجعععود :در ژاااووهش اارااار ،مخمااار

-7

1/7میلیلیتر مطلو  01 MBTماوالر اراافه و باا باافر

رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395داشاد از لای

بوراکس به اجم رساند شد؛ در انتها ،نمونهها با دستگا

لیکور فرایند فروشویی زیستی کانسنگ معدن ساغند یزد

اسپکتروفتومتر در طو موج  701نانومتر سانجید شادند

مطالعاه شاد (ژووهیاگا علاوم و فناون هساتهای  .تااوالی

(. 02

دید ژن  18S rRNAو ژن  ITSسوی یادشد در ژایگا

بررسی انواع برهم کنش سویۀ  IR-1395با جیعوه :در

اط عاتی  GenBankدر  3NCBIبا عدد دسترسی تاوالی

ایاان آزمااایش از مطاای کیاات ژپتااونساااکارزبرا (01

نوکلئوتیدی  KX452402.1ثبت شد است (ژووهیاگا

گاارمدرلیتاار ساااکارز و  2گاارمدرلیتاار ژپتااون بااه هماارا

علوم وفنون هستهای .

کلرید یو با غلظت نهایی  01میلایگارمدرلیتار اساتفاد

بررسی رشد مخمر در محیطکشت مایی :ابتدا

شد؛ مقادار  2درصاد مایا تلقایح مخمار از کیات تاازۀ

مطی کیت ژپتونساکارزبرا ( 01گرمدرلیتر ساکارز و

50ساعته به ارلنها ارافه و نمونهها در انکوباتورشیکردار

 2گرمدرلیتر ژپتون ساخته ( 00و به میزان  5/2درصد

با دمای  59در

سانتی گراد قرار داد شادند؛ ساپس در

مای تلقیح مخمر از کیت تازۀ  50ساعته به آن ارافه و

زمااانهااای  35 ،09 ،50و  051ساااعت ،نمونااهباارداری از

سپس در انکوباتورشیکردار با سرعت  31دوردردقیقه و

مایع رویای و همچناین از زیساتتاودۀ مخماری انجاام و

سانتیگراد گرماگ اری شد .میزان

مقدار تجمع یو در مطی کیات و درون زیساتتاودۀ

دمای  59در

کدورت در طو

موج 311نانومتر با دستگا

اسپکتروفتومتر در زمانهای معین ( 7تا  73ساعت
خواند و منطنی رشد مخمر رسم شد.

مخماااری ه ااامشاااد باااا اساااید (کلریااادریکاساااید
نیتریکاسید به نسبت  0 7بررسی شد.
تولید زیستتوده برای انجام آزمایشهای جذب

سنجش جیوه بعه روش اسعتكتروفتومتری :باه منظاور
سنجش یو  ،مطلو  1/10ماوالر کلریاد یو  ،مطلاو

زیستی جیوه :بهمنظور تولید زیستتود  ،میزان 01
درصد از کیت تازۀ  50ساعت مخمر به مطی کیت

 1/10درصااد CTAB (Cetyltrimethylammonium

ژپتونساکارزبرا

) bromideو مطلو  01-7موالر (معااد  1/110ماوالر

گرمدرلیتر ژپتون ارافه و سپس ف سکها بهمدت 35

) MBT (2-Mercaptobenzothiazoleساااخته شاادند؛

ساعت در دمای  59در

سانتیگراد گرماگ اری

سپس مطلو بافر بوراکس  01-5ماوالر ( 21میلایلیتار از

شدند .ژساز رشد مخمر ،زیستتود با سانتریفیوژ

مطلااااو  1/152مااااوالر بااااوراکس ساااااختهشااااد از

بهمدت  02دقیقه در  3211دوردردقیقه و دمای  01در

 Na2B4O7.10H2Oبا  09/7میلیلیتر از مطلو  1/0موالر

سانتیگراد دا شد؛ سپس سلو های مخمر با آب مقطر

ساادیمهیدروکساااید باااا اساایدیت  01سااااخته شاااد .در
ف سکهای به اجم  01میلیلیتار باهترتیا
مختلفی از مطلو

اجامهاای

یوۀ استوک ریخته شد و سپس به هر

ف سااک ،مقاادار  1/7میلاایلیتاار مطلااو 01 -7 EDTA

( 01گرمدرلیتر ساکارز و 2

شسته و در آزمایشهای

ب استفاد شدند.

بررسی تأثیر عوامل مختلف بر جذب زیسعتی جیعوه

توسط سویۀ  :IR-1395ابتدا ظرفهای استفاد شاد بارای
آزمایش هاای ا ب یاو باا اساید و آب مقطار شساته
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شدند .شرای ثابت آزمایشها شامل  51میلیلیتر مطلو
یو با غلظت  21میلایگارمدرلیتار ،سارعت هامزن 31
دوردردقیقه ،دمای  59در

ساانتیگاراد باهمادت یاک

ساعت و  1/7گرم زیستتود بود.

سانتیگراد گرماگ اری شد .ژساز ژایان زمان
گرماگ اری ،زیستتودۀ مخمر با فیلتر سرسرنگی از
مطلو ها دا و مقدار یو در مایع سنجید شد.
به منظور بررسی تأثیر دما بر ا ب یاو  ،دماهاای ،2

ب زیستی

 59 ،02و  02در ا سااانتیگااراد بررساای شاادند .ژااساز

بهمنظور بررسی تأثیر میزان اسیدیته بر

یو  ،مطلو های یو با اسیدیت  2 ،0 ،7 ،5و  3ساخته

یو  ،ویاا هاا باهمادت

ارافهکردن زیستتود به مطلو

شدند و زیستتودۀ مخمری به آنها ارافه شد .ژساز

یااک ساااعت در انکوباااتورشاایکردار بااا دماهااای مختلااف

گرماگ اری بهمدت یک ساعت در انکوباتورشیکردار با

گرماگ اری شدند و سپس تأثیر دما ارزیابی شد.

دمای  59در

سانتیگراد ،زیستتودۀ مخمری از

مطلو ها داسازی و میزان یوۀ

بشد سنجید شد.

باهمنظاور بررسای اثار غلظاات فلاز بار ا ب زیسااتی،
مطلااو هااای یااو بااا غلظااتهااای  511 ،011 ،21و 711
میلیگرمدرلیتار باه زیساتتاودۀ مخمار اراافه و نموناههاا
به مدت یک ساعت در انکوباتورشیکردار باا سارعت 021
دوردردقیقه و دماای  59در ا ساانتیگاراد گرماگا اری
شدند .ژساز داساازی زیساتتاود از مطلاو هاا ،تاأثیر
غلظت یو بر میزان

ب زیستی سنجید شد .باهمنظاور

لوگیری از تولید ژساب یو  ،آزمایشهای بررسی تاأثیر
غلظت فلز بر

ب زیستی تا  711میلیگارمدرلیتار انجاام

شدند.
بااهمنظااور بررساای تااأثیر زیسااتتااود  ،مقاادار ،1/10
 1/12 ،1/152و  1/5گاارم وزن خیااک بااه مطلااو

یااو

ارافه و نمونهها بهمدت یک ساعت در انکوباتورشایکردار

ارزیععابی اعاعععا  :مقاادار اا ب زیسااتی توساا
زیستتود از رابط  0مطاسبه شد (05



رابط 0

Vf C f

0

V C

M

که در آن Q ،مقدار

0

Q

ب فلز (میلیگارمدرگارم وزن

خیک  V0 ،و  Vfبهترتیا اجام اولیاه و نهاایی مطلاو
فلاااازی (لیتاااار  C0 ،غلظاااات اولیاا ا فلااااز در مطلااااو
(میلاایگاارمدرلیتاار  Cf ،غلظاات نهااایی فلااز در مطلااو
(میلایگارمدرلیتار  M ،وزن خیاک زیساتتاود (گارم
است.
بازد

ب یا ) R (%از رابط  5مطاسبه شد (05

رابط 5

 100



Cf

0

C0

C

R% 

.بررسععی جععذب زیسععتی جیععوه در سععلو هععای
مخمری پیشتیمارشده
.مقدار زیستتودۀ تیمارشعده بعا  2و  4دینیتروفنعل:

با سرعت  31دوردردقیقاه و دماای  59در ا ساانتیگاراد

مقدار  0گرم از تودۀ سلولی بهمدت یک ساعت با مطلاو

گرماگاا اری شاادند .ژااساز داسااازی زیسااتتااود از

 1/2موالر  5و  0دینیتروفنل مجاورسازی و سپس بهمدت

مطلاو هااا ،میاازان یاوۀ ا بشااد باا فیلتاار سرساارنگی

 01دقیقه باا سارعت  01111دوردردقیقاه ساانتریفیوژ و باا

سنجید شد.

آب مقطر شستیو شد ( . 03بهمنظور آزمایشهاای ا ب

بهمنظور بررسی زمان مجاورسازی ،زیستتودۀ مخمر

زیساتی یاو 1/7 ،گارم از زیسااتتاودۀ تیماارشاد بااا 51

یو ارافه و بهمدت  051 ،31 ،51 ،01 ،2و

میلیلیتر مطلو  21میلیگرمدرلیتار کلریاد یو مجااور و

به مطلو

 091دقیقه در انکوباتورشیکردار با دمای  59در

سپس بهمدت یک ساعت در دمای  59در

ساانتیگاراد

بررسی برهمکنش  Rhodotorula toruloides strain IR-1395با یو بهمنظور فرایندهای زیستژاالیی یو از مطی های آبی /ژریسا تا رمطمدقزوینی*

گرماگاا اری شاااد .ژاااساز ژایااان زماااان گرماگاا اری،
زیسااتتااود از مطلااو

اادا و میاازان یااوۀ ا بشااد

52

نتایج
.بررسی سینتیک رشد مخمر رودوتروال تورلوئیعد

سععویۀ  IR-1395در محععیط مععایی :در ژااووهش ااراار،

سنجید شد.
زیستتودۀ تیمارشده در اتعوکاو :در ایان آزماایش،

سینتیک رشد مخمر در مطی کیت مایع طی زماانهاای

مقدار  0گارم زیساتتاود گرماگا اری شاد؛ ساپس 1/7

مختلف بررسی شد .همانطاور کاه در شاکل  0میااهد

گرم از زیستتودۀ تیمارشاد باا  51میلایلیتار مطلاو 21

میشود ،بییترین میزان رشد طی  73ساعت رخ میدهاد.

میلیگرمدرلیتر کلرید یو مجاور و بهمدت یاک سااعت

مخمر بین صفر تا  3ساعت در فاز رکود (تأخیری اسات

سانتیگراد گرماگ اری شد .ژساز

و سپس وارد فاز نمایی و ژساز گ شت 73سااعت ،وارد

در انکوباتور  59در

ژایان گرماگا اری ،زیساتتاود از مطلاو
یوۀ

ادا و میازان

فاز سکون میشود.

بشد سنجید شد.

.بررسی جعذب زیسعتی جیعوه توسعط مخمعر بعا
میكروسكوپ الكترونی نگاره

7

ساالو هااای رشاادیافت مخماار رودوتااروال تورلوئیاادس
ساااوی  IR-1395در مطااای کیااات اااااوی یاااو باااا
میکروسااکوپ الکتروناای نگااار بررساای شاادند؛ بااه ایاان
منظور ،ابتدا الملهای شییاهای باا ابعااد تقریبای  01در 01
میلی متر تهیه و درون مطلاو آگاار  1/9درصاد غوطاهور
شدند و سپس بهمدت  71تا  02دقیقه باهشاکل افقای قارار

شکل  -0میزان رشد مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی

داد شدند .ژساز بستن آگار ،نمونهها روی الملها ژخاش

سانتیگراد

طی  73ساعت در دمای  59در

IR-1395

شدند و بارای خیاکشادن آگاار ،المالهاا باهمادت 05
ساعت در دمای  73در ا ساانتیگاراد قارار داد شادند؛
سپس نمونهها بهطور متوالی و بهمدت  71دقیقاه در اتاانو

رسم منحنی استاندارد سنجش جیوه :هدف از این
آزمایش ،انداز گیری میزان یو در مطلو به رو

از غلظت کم به زیاد ( 01 ،52 ،21 ،32 ،23 ،22/2درصاد

اسپکتروفوتومتری بود و

و درنهایاات ،بااهماادت یااک ساااعت در دمااای  73در ا

 1395با استفاد از این رو

ب زیستی توس

سوی IR-

و انداز گیری میزان یوۀ

سانتیگراد قرار داد شدند ( . 03ژوشیی از ط با دستگا

باقیماند در مطی

) Ion– Coater (KIC-IA, COXEMروی نمونااههااای

استاندارد سنجش یو با  Rبرابر با  1/2905را نیان

آماد شد نیاند شد و ساپس نموناههاا باا میکروساکوپ

میدهد.

الکترونای نگاار )(ZEISS EVO 18 Special Edition

بررسی شدند.

انداز گیری شد .شکل  ،5منطنی
2
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شکل  -5منطنی استاندارد سنجش یو بر اساس تغییرات

ب نوری بر اس

تغییرات غلظت یو در مطلو آبی

بررسی انواع برهم کنش سعویۀ  IR-1395بعا جیعوه:

نتایج نیان دادند مخمار رودوتاروال تورلوئیادس ساوی
 IR-1395در مجاااورت  01میلاایگاارم درلیتاار یااو در
مطاای کیاات قااادر بااه ا ب  30/93درصااد یااو و
فرّارسازی  01/03درصد یو از مطی ژاس ازگ شات
یک هفته است (شکل . 7
اثر عوامل محیطی بر جذب زیستی :ازآنجاکه
اسیدیته یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگ ار بر فرایند
ب زیستی است ،اثر اسیدیته بر

ب یو توس

شکل  -7میزان

ب یو توس مخمر رودوتروال تورلوئیدس

سوی  IR-1395از مطلو های دارای کلرید یو با غلظت 01
میلیگرمدرلیتر طی مدت زمان یک هفته

مخمر یادشد در دامن اسیدیت  5تا  3ارزیابی شد .نتایج
نیان دادند بییترین مقدار

ب در اسیدیت  0و برابر با

3.4

 7/19میلیگرم درگرم وزن خیک است (شکل . 0

3

هماان طاور کاه در شااکل  2دیاد مایشاود ،مقاادار

2.8
2.6

ب زیستی یو توس این سویه باا افازایش غلظات

2.4

یو افزایش می یابد و در غلظت  711میلیگارمدرلیتار
به بییاترین مقادار خاود ( 3/73میلای گارم درگارم وزن
خیک میرسد.

) Q (mg/g dry weight

3.2

2.2
2
7
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5

4
pH

3

شکل  -0نمودار تأثیر میزان اسیدیته بر

1

2

ب زیستی مخمر

رودوتروال تورلوئیدس سوی ( IR-1395زمان  31دقیقه ،دمای 59
در

سانتیگراد و میزان هوادهی  31دوردردقیقه
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شکل  -2نمودار تأثیر غلظت اولی

) Biomass (g dry weight

یو بر

ب زیستی مخمر

رودوتروال تورلوئیدس سوی ( IR-1395اسیدیت  ،0زمان  31دقیقه،
دمای  59در

) Q (mg/g dry weight

7

1.2

5

100

70

سانتیگراد و میزان هوادهی  31دوردردقیقه

شکل  -3تأثیر غلظتهای مختلف زیستتود بر
یو توس

ب زیستی

مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی

IR-1395

(اسیدیت  ،0زمان  31دقیقه ،میزان هوادهی  31دوردردقیقه و غلظت
یو  21میلیگرمدرلیتر

عامل دیگری که اثر آن بر

ب زیستی یو بررسی

شد ،غلظت زیستتود بود (شاکل  . 3نتاایج نیاان دادناد

2.5

ب با افزایش غلظت زیساتتاودۀ مخمار

2

رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395کاهش مییابد.

1.5

به منظور بررسای اثار زماان بار میازان ا ب زیساتی

1

مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی  ،IR-1395زمانهاای
مختلف بررسای شادند؛ در ایان آزماایش ،غلظات اولیا

0.5
0
200

100

150

یو در مطی برابر  21میلیگرمدرلیتر بود .نتاایج نیاان
دادند در  01دقیقا او  ،مخمار یادشاد قاادر باه ا ب
سریع یو از مطی است و این

ب ژاساز  31دقیقاه

) Q (mg/g dry weight

مقدار ظرفیت

3

50

0

)Time (min

شکل  -3میزان

ب زیستی مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی
 IR-1395در زمانهای مختلف

بااه بییااترین مقاادار خااود ( 5/75میلاایگاارمدرگاارم وزن
خیک میرسد و ژساز گ شت زماان یادشاد  ،مقادار
آن ثابت میشود (شکل . 3
نتایج بررسی تأثیر دما بر میازان ا ب زیساتی یاو
توس مخمر نیان دادند سوی  IR-1395تواناایی ا ب
زیستی در هر چهار دمای بررسایشاد را دارد؛ همچناین
نتایج نیان دادند دامن دمایی  2تا  02در ا ساانتیگاراد
تأثیر چندانی بر مقدار

ب فلز یو ندارد ،اما بییاترین

ب در دماای  02در ا ساانتیگاراد و برابار باا 7/57
میلیگرمدرگرم وزن خیک است (شکل . 9

شکل  -9تأثیر دما بر

ب زیستی یو توس مخمر رودوتروال

تورلوئیدس سوی ( IR-1395اسیدیت  ،0زمان  31دقیقه ،میزان
هوادهی  31دوردردقیقه و غلظت یوۀ  21میلیگرمدرلیتر

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا دهم ،شمار  ، 73بهار 0011

75

بررسی جذب زیستی در سلو های مخمر تیمارشده:

در این آزمایش ،مقدار برابری از زیستتود باا دو رو
اتااوک وکردن و اسااتفاد از  5و  0دینیتروفناال تیمااار و
توانایی مخمر تیمارشد در

ب زیساتی یاو بررسای

شد .نتایج نیاان دادناد زیساتتاودۀ تیمارنیاد (شااهد

مقاومت مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395به
یو و رشد آن در مجاورت یو بودند و نتایج سیساتم
انرژی ژرتو ایکس نیاز ا ب زیساتی

طیف سنجی ژرا

یو توس مخمر را تأیید کردند.
3.5

نسبت به زیستتود های تیمارشاد دارای مقادار ا ب
زیسااتی بییااتری اساات و ایاان مقاادار براباار اساات بااا 7/9
میلی گرم درگرم وزن خیاک .میازان یاوۀ ا بشاد

2
1.5

توس مخمر تیمارشد با  5و  0دینیتروفنل برابر با 5/50

1

میلیگرمدرگرم وزن خیک و مخمر اتوک وشاد برابار

0.5

با  5/12میلیگرمدرگرم وزن خیک بود (شکل . 2

0

) Q (mg/g dry weight

3
2.5

مطالعه های میكروسكوپ الكترونعی :ژاساز رشاد در
مطاای ااااوی یااو  ،میکروسااکوپ الکتروناای نگااارۀ
) (ZEISS EVO 18 Special Editionمجهز باه سیساتم
طیف سنجی ژرا

انرژی ژرتو ایکس برای بررسی مخمر

شکل  -2میزان

ب زیستی یو توس زیستتودۀ غیرفعا شد

به رو

اتوک و و  5و  0دینیتروفنل

اسااتفاد شااد (شااکلهااای  01و  . 00نتااایج نیاااندهناادۀ

شکل  -01تصویر میکروسکوپ الکترونی نگار از مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395رشدیافته در مطی کیت دارای یو

شکل  -00نتایج سیستم طیفسنجی ژرا

انرژی ژرتو ایکس از سطح مخمر رودوتروال تورلوئیدس سوی  IR-1395در مجاورت یو

بررسی برهمکنش  Rhodotorula toruloides strain IR-1395با یو بهمنظور فرایندهای زیستژاالیی یو از مطی های آبی /ژریسا تا رمطمدقزوینی*

بحث و نتیجهگیری

 ،0سطح اذب با یون هیدرونیوم ژوشید میشود و بار

آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین آثار بیشماری بر
کیفیت مطی زیست ،س مت انسان و مو ودات زند
دارند و تهدیدی دی در نظر گرفته میشوند .امروز ،
ت

77

های بسیاری برای کاهش یا ا ف این آلودگیها

کلی سطح اذب مثبت و سب

کاهش واکنش کاتیونها

با مطلهای اتصا میشود .هنگامی که اسیدیته از  7به 0
افزایش مییابد ،مقدار

یو

ب فلز

بهوسیل

زیستتود افزایش مییابد؛ با افزایش اسیدیته از  7به ،0

از مطی زیست انجام شد اند و ناکارآمدبودن اغل

غلظت یونهای هیدرونیوم کاهش و بار منفی سطح سلو

فرایندهای ژاالیش غیرزیستی نسبت به رو های زیستی

افزایش مییابد که مساعدکنندۀ کیش الکتروشیمیایی و

ب زیستی

ب کاتیونهایی مانند یونهای یو است .نتایج نیان

ژتانسیل خوبی برای ایگزینی رو های فیزیکوشیمیایی

دادند کاهش مقدار

ب یو بهوسیل زیستتود در

متعارف ا ف و داسازی فلزات و رنگها از مطلو ها

اسیدیت بیش از  0رخ میدهد؛ کاهش در مقدار

ثابت شد است .در میان رو های زیستی،

دارد ( 51-09؛ این رو

بهعلت کمهزینهبودن،

یو بهعلت آنیونهایی است که در

ب فلز

ب با یو رقابت

دردسترسبودن زیستتود و بازد زیاد ازنظر تجربی و

میکنند .نتایج ژووهش اارر با یافتههای دیگر

عملی درخور تو ه است (. 52-50

ژووهیگران همخوانی دارند (. 53 ،53 ،01

در ژووهش اارر ،بهمنظاور بررسای میاانکانشهاای

غلظت اولی فلز یکی از اصلیترین عواملی است که

مختلف مخمر رودوتروال تورلوئیادس ساوی  IR-1395باا

عملکرد

ب را تعیین میکند .سایر ژووهیگران نیان

یو  ،مخمر در مجاورت  01میلیگرمدرلیتار کلریاد یو

داد اند

ب زیستی فلزات از مطلو های آلود را

قرار گرفت .نتایج کیت نیان دادند مخمر یادشد قادر باه

میتوان به سطح زیستتودۀ مو ود برای

ب یونهای

ا ب  30/93درصااد یااو و فرّارسااازی  01/03درصااد

فلزی نسبت داد که در آن ،افزایش غلظت فلزات در

یو از مطی ژساز گ شت یک هفتاه اسات (شاکل . 7

میشود مطلهای اتصا اشباع

باتو هبه مزایای رو

ب زیستی ،این رو

برای ادام

مطلو از اد معینی سب

شوند؛ بهمنظور بررسی این مطل  ،آزمایشهای

ب

فرایند انتخاب شد و بهمنظور بررسی عوامال تأثیرگا ار بار

یو توس مخمر سوی  IR-1395در مطلو های فلزی

ب زیستی یو توس مخمر ،اثر اسیدیته ،غلظتهاای

با غلظتهای اولی مختلف در دامن  21تا 711

مختلف یو  ،غلظت زیساتتاود  ،زماان مجاورساازی و

میلیگرمدرلیتر انجام شدند .نتایج نیان دادند غلظتهای

دما بررسی شد.
ازآنجاکه اسیدیته یکی از مهمترین شاخصهای

 IR-1395تأثیر میگ ارند .همانطور که در شکل  2دید

ب زیستی است ،ابتدا اثر اسیدیته

ب فلز یو توس این سویه با افزایش

تأثیرگ ار بر فرایند
بر

اولی مختلف یو بر

ب زیستی آن توس مخمر سوی

ب زیستی یو توس

مخمر در دامن  5تا 3

ارزیابی شد .باتو هبه شکل  ،0بییترین

ب در اسیدیت

میشود ،مقدار

غلظت یو افزایش مییابد .هنگامی که غلظت اولیه از
 21تا  711میلیگرمدرلیتر افزایش مییابد ،مقدار

ب

 0رخ میدهد و برابر با  7/19میلیگرمدرگرم وزن خیک

یو نیز از  7/7تا  3/73میلیگرمدرگرم وزن خیک

است .ژووهیگران میخص کرد اند در اسیدیتههای  5تا

افزایش مییابد .نتایج ژووهیگران ژییین نیان داد اند

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا دهم ،شمار  ، 73بهار 0011
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ب فلز یو بهعلت افزایش تعداد

اا ب زیساااتی یاااو نااادارد؛ بااااو وداین ،در برخااای

افزایش مقدار

یونهای دراا رقابت برای مطلهای اتصا دردسترس

ژووهش ها بیان شاد اسات باا افازایش دماا ،میازان ا ب

روی زیستتود است (. 59

زیستی کاهش مییابد و علت آن ،تغییر ایگا اتصاا در

غلظت اذب از عوامل بهشدت تأثیرگا ار بار ا ب

زیساااتتاااود اسااات ( . 70 ،71 ،09نتاااایج اارااار باااا

است که در آزمایشها باید بررسی شود .بهمنظاور بررسای

میااهد هاای دیگار ژووهیاگران همخاوانی دارناد؛ بارای

تااأثیر مقاادار اااذب باار ا ب زیسااتی ،مقااادیر مختلااف

نمونه ،نتایج ژاووهش  Saglamو همکااران ( 5115نیاان

یاو مجااور شاد و

داد اند ممکن است دامن دماایی مختلاف تاأثیر معنااداری

نتااایج نیااان دادنااد افاازایش مقاادار اااذب سااب کاااهش

بشد نداشته باشد که این امر باه ماهیات

زیستتودۀ سوی  IR-1395با مطلو

ظرفیاات ا ب اااذب ماایشااود (شااکل  3؛ دراقیقاات،
افزایش مقدار اذب زیستی سب افازایش ساطح ااذب
زیستی و متعاقباً افزایش تعداد ایگا های فعا دردساترس
برای فرایند

بر مقادیر فلز

اااذب و مکااانهااای فعااا در سااطح ساالو بسااتگی دارد
(. 75
در آزمااایش ژاایشتیمااار زیسااتتااود بااه دو رو

ب زیستی میشود؛ بههمینعلت با افازایش

اتوک وکردن و استفاد از  5و  0دینیتروفنل ،نتاایج نیاان

بشاد (باازد اا ف

دادند زیستتودۀ تیمارشد دارای ا ب زیساتی کمتاری

افاازایش مااییابااد ،امااا بااهعلاات کااافینبااودن مقاادار یااوۀ

نسبت به زیستتودۀ بدون تیمار است .نتایج یادشاد نیاان

الشد درون مطلو بارای ژوشااندن گارو هاای عااملی

دادنااد مخماار رودوتااروال تورلوئیاادس سااوی IR-1395

بشد در یکای رم اذب

ب یوۀ غیروابسته به متابولیسام و ا ب یاوۀ

مقدار اذب ،کل مقدار مادۀ

سطح اذب ،مقدار مادۀ
(معاد ظرفیت
بررسی میزان

ب کاهش مییابد (. 52

دارای

وابساااته باااه متابولیسااام اسااات؛ همچناااین زیساااتتاااودۀ

ب زیستی مخمر ساوی  IR-1395در

ژیشتیمارشد با  5و  0دینیتروفنل مقادار ا ب بییاتری

زمانهای  051 ،31 ،51 ،01و  091دقیقه نیاان داد (شاکل

نسبت به زیستتودۀ اتوک وشد دارد (شکل  2و باه نظار

 3در  01دقیق او  ،مخمر قادر به بییاترین مقادار ا ب

ب باهعلات تغییارات رخداد در

یو از مطی است و ژساز گ شات  31دقیقاه ،تغییارات
اندکی دارد و سپس ثابت میشود .به نظر میرساد اا ف

میرسد کاهش بازد

مطلهای اتصا فلز و تخری ا زای ساطح سالو مخمار
طی اتوک و باشد (. 71

سریع یونهای یو از دردسترسبودن مکانهای فعاا در

نتایج ژاووهش اارار نیاان دادناد مخمار رودوتاروال

سطح اذب برای اتصا ساریع باا یاونهاای یاو ناشای

تورلوئیدس سوی  IR-1395ژتانسایل خاوبی بارای ا ب

میشود .ساایر ژووهیاگران در ژاووهشهاای خاود نیاان

ب زیستی با کااهش هزیناه و زماان

داد اند

ب سریع یونهای یو ممکان اسات باهعلات

زیستی یو دارد.

الزم برای انجام فرایند و همچنین بینیازی به ااذب فعاا

دسترسی آسان به ا زای سططی سلو مخمر و مطلهاای

میتواند رو

اتصا ژ یر باشد (. 59 ،09 ،0

ماایتااوان ایاان مخماار دیااد را نااامزد باارزشاای باارای

بررسی تأثیر دما بر ا ف یاو در دامنا دماایی  2تاا
 02در

سانتیگراد نیان داد دما تأثیر چنادانی بار مقادار

کارآمدی برای زیستژاالیی یو باشاد و

کاربردهای زیستفناوری یو در صنایع مختلاف معرفای
کرد.
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* ژریسا تا رمطمدقزوینی/ با یو بهمنظور فرایندهای زیستژاالیی یو از مطی های آبیRhodotorula toruloides strain IR-1395 بررسی برهمکنش
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