مجله دنیای میکروبها
سال هشتم شماره دوم (پیاپی  )32تابستان 4231
صفحات 411-451

تجزیه زیستی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ
پارس نگین نما در استان مازندران
2

سیده صفا هاشمی جیردهی ،4صبا امیری کجوری* ،3زهیر حشمتی پور

1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،گروه میکروب شناسی2،کارشناس ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد چالوس ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،چالوس3 ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،گروه میکروب شناسی.

چکیده
سابقه و هدف :فرمالدئید ترکیبی سمی و خطرناک است و به عنوان یکی از عوامل سرطان زا و جهش زا در موجودات مطرح
می باشد .از میان روش های حذف آلودگی ،زیست پاالیی به کمک فرآیندهای میکروبی با کمترین مقدار انرژی ،ماده شیمیایی و
زمان قادر به تبدیل آالینده ها به مواد غیر سمی می باشند .این مطالعه با هدف بررسی تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید توسط باکتری
جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تحلیلی ،نمونه برداری از پساب کارخانه تولید رنگ انجام شد .برای جداسازی باکتری ها از
محیط های کشت  MSMو  CMاستفاده گردید .وبژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی باکتری مورد بررسی قرار گرفت .توانایی
تجزیه بیولوژیکی در محیط  MSMحاوی فرمالدئید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در جذب نوری  066نانومتر بررسی شد.
سویه جداسازی شده با بیشترین قابلیت تجزیه زیستی ،با روش مولکولی بر اساس تعیین توالی ژن 16S rRNAمورد شناسایی
قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد بهترین جدایه تجزیه کننده فرمالدئید یک سویه جدید با نام باسیلوس اس پی .صفا تنکا است که می تواند
در مدت  84ساعت  ppm 1066فرمالدئید را در محیط  MSM agarو  ppm 2666فرمالدئید را در  MSM brothتجزیه نماید.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه تأیید کننده اهمیت و کارایی باکتری ها در راستای پاالیش آلودگی فرمالدئید از محیط های آلووده بوه
این ترکیب می باشد.
واژگان کلیدی :تجزیه بیولوژیکی ،فرمالدئید ،پساب کارخانه ،اسپکتروفتومتر.
پذیرش برای چاپ :دی ماه 33

دریافت مقاله :مهر ماه 33
م دمه

فو العاده واکنش زا ،با قابلیت حاللیت باال در آب و دارای

فرمالدئید ترکیبی است که از آن به صورت گسترده در
کارخانه های صنعتی شیمیایی استفاده می شود و از این طری

بوی تند است .هم نین به ندرت به شکل اولیه اش دیده
می شود .زیرا نیمه عمرکوتاهی در هوا دارد و با تجزیه شدن

آلودگی محیط زیست

در نور تولید ماده سمی می کند  .)3فرمالدئید یک ترکیب

می شود  .)1فرمالدئید به طور وسی در پزشکی ،کشاورزی،

سمی و د عفونی کننده باکتری ها است .دارای هر دو فعالیت

مانند چسب سازی ،پتروشیمی و هم نین به

باکتریواستاتیک و باکتریوسایدی می باشد که نتیجه این فعالیت

به محیط رها می گردد که در نتیجه باع
صنای مختل

عنوان نگهدارنده در صنای رنگ و رزین استفاده می گردد .)2
فرمالدئید با فرمو شیمیایی

2

 Cگازی بی رنگ ،محرک،

*) آدرس برای مکاتبه :چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحود چوالووس ،بواشوگواه پوژوهشوگوران
جوان و نخبگان.

تلفن63113310040 :

پست الکترونیکSaba_amiri12@yahoo.com :

دو گانه ،مهار سنتز

و سیتوپالس است.

فرمالدئید با فعالیت باکتری کشی خود باع

به وجود آمدن

 thia aشده که مان از سنتز متیونین می شود .تشکیل مشت
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 1 -thia a - -carbo y ic aciتوسط میکروارگانیس ها به

ت فیه بود .اهداف اساسی از ت فیه

گزینه های صحی

طور م ری هموسیست ین را از واکنش های بیولوژیکی بعدی

فا الب ،حف

حذف می نماید .با توجه به نقش هموسیست ین در ساخت

حیاتی محیط زیست آب ،خاک و هوا) است  .)11-13هدف

متیونین ،در نتیجه فرمالدئید از سنتز این اسید آمینه روری

از این مطالعه ارزیابی تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید توسط باکتری

جلوگیری نموده و با جلوگیری از سنتز این اسید آمینه ا ر

جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما در

باکتری کشی فرمالدئید اعما می شود .)8

استان مازندران بود.

بهداشت ،سالمت جامعه و حفا ت از مناب

پساب صنای تولید رنگ حاوی انوا مختلفی از آالینده ها از
جمله مواد رنگی و دیگر ترکیبات مقاوم و سمی است که

مواد و رو

تخلیه آن ها به محیط به ویژه آب های پذیرنده ،همراه با

ال ) نمونه برداری و جداسازی باکتری :در این پژوهش پساب

مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی غیر قابل جبران می باشد

کارخانه پارس نگین نما از شهرستان سلمان شهر در استان

 .)0به من ور رنگ زدایی فا الب های رنگی روش های

مازندران از عم

 3متری در بهار  32جم آوری گردید.

متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است که از این میان

نمونه ها در روف تیره نگهداری و به آزمایشگاه تحقیقات

می توان به روش های انعقاد و لخته سازی ،اکسیداسیون

میکروب شناسی دانشگاه تنکابن منتقل گردیدند .به من ور

یون ،اکسیداسیون

جداسازی باکتری مورد ن ر ابتدا  20گرم از نمونه پساب به

پیشرفته ،تجزیه آنزیمی و جذب سطحی اشاره نمود  0و .)0

 206میلی لیتر محیط کشت  CM brothمرک ،آلمان) حاوی

تجزیه زیستی اساسا به عنوان یک تکنولوژی جذاب برای

 6 20 ، -g coگرم

شیمیایی ،ت فیه الکتروشیمیایی ،تعوی

 6 20گرم

 1 20 ، a tگرم

tract

 1 60 ،p ptoگرم  ota i m pho phatو  6 620گرم

جداسازی و بازیافت آالینده ها ،یون های فلزی و کاهش

aC

سمیت آن ها شناخته شده است  .)4هم نین ا رات سرطان
زایی آن نیز به ا بات رسیده است .آژان

ها

بین المللی تحقیقات

ا افه گردید .هم نین به محیط کشت یاد شده

 1میلی لیتر فرمالدئید ا افه شد .سپ

ارلن در شیکر انکوباتور

سرطان در سا  2668در طبقه بندی مجدد خود فرمالدئید را به

با دمای  36درجه سیلیسیوس و سرعت  146 gبه مدت

عنوان عامل سرطان زای انسانی ،سرطان تی ه بینی معرفی نمود

 30ساعت گرمخانه گذاری گردید .سپ

هر  28ساعت

و متعاقب آن در سا  2663فرمالدئید به عنوان عامل سرطان

یک بار به مدت  8روز) 166 ،میکرولیتر از محیط

زای تی ه بینی و لوسمی معرفی گردید

 CM brothبرداشته و روی محیط  CM agarکشت سفره ای

 3و.)16

با این وجود برخی از میکروارگانیس ها قادرند از فرمالدئید به

انجام شد .سپ

عنوان منب کربن و انرژی استفاده نمایند .چون مواد آلی

های ماکروسکوپی در گرمخانه  36درجه سیلسیوس و در

ها هستند .تماس

شرایط هوازی به مدت  28ساعت قرار داده شدند .به من ور به

اساس

دست آوردن کلنی تک روی محیط کشت  CMکشت خطی

فا الب ها منب

غذایی میکروارگانیس

فا الب با تعداد بسیار زیادی میکروارگانیس

تمامی پلیت های کشت داده شده برای بررسی

جریان های ت فیه زیستی است تا آلوده کننده ها در زمان

صورت گرفت .)18

کوتاهی از آب حذف شوند .در صورت عدم ت فیه مو ر

ب) شناسایی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی :بررسی های فنوتایپی

فا الب شهری با ورود آن به محیط ،به دلیل وجود بار

شامل بررسی ویژگی های ماکروسکوپی شکل و رنگ

میکروبی زیاد ،تهدیدی جدی برای سالمتی مردم محسوب

کلنی ها) و نیز بررسی های میکروسکوپی مانند رنگ آمیزی

می شود .ت فیه و دف نادرست فا الب و ف والت باع

گرم انجام شد .سپ

ایجاد آلودگی و انتشار بیماری ها می شود که بایستی به دنبا

سایر آزمون های متداو بیوشیمیایی مانند کاتاالز به روش شاد
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 )10و سایر آزمون های

 0میلی لیتر از روماند به لوله دیگر منتقل شد .هم نین

 ،)10اکسیداز به روش کوواک

مربو به توانایی استفاده از مناب کربن و نیتروژن ،با استفاده

شاهد که فاقد باکتری و دارای

از کیت بیوشیمیایی

2

 ) ioM riانجام

از شرکت

شد .برای بت نتایج کیت

 0میلی لیتر از محلو
M

2666

 ،از مقایسه ت ییر رنگ و یا

فرمالدئید ،نیز به یک لوله آزمایش منتقل شد .در

نهایت به نمونه و شاهد  166میکرولیتر

معرف a t ch

ت ییر میزان کدورت سوسپانسیون باکتری با جدو استاندارد

ا افه و پ

استفاده گردید .)10

 06درجه سیلیسیوس گرمخانه گذاری گردید .)14

) بررسی تجزیه بیولوژیکی:

سپ

از مخلو

شدن به مدت  16دقیقه در دمای

میزان جذب نمونه و شاهد در دستگاه اسپکتروفتومتر در

 -1با استفاده از محیط :)Mi ra Sa t M i m MSM

طو مو  066نانومتر خوانده شد .بر اساس میزان جذب های

MSM agar

به دست آمده تجزیه بیولوژیکی بررسی گردید .هم نین این

باکتری های مقاوم جدا شده ،در محیط معدنی
2S

مرک ،آلمان) با ترکیبات  1گرم
 6 1گرم  8 2 ، aCگرم

2

) 6 1 ،گرم ،Cac 2

 6 2 ،گرم

2

آزمایش هر  28ساعت تکرار و نتایج بت شد .)14

،MgS .

د) روش واکنش زنجیره ای پلی مراز

R

) :به من ور

 6 62گرم  10 ، Cگرم  garدر حج  1666میلی لیتر که

استخرا

حاوی  1066 ،1666 ،066و ppm 2666فرمالدئید بود کشت

من ور تک یر قطعه ژنی  16S rRNAاز پرایمرهای پیشرو

از روش فنل-کلروفرم استفاده شد  .)13به

داده شدند.

-

C C

 -2با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر :به من ور تشخی

-

C

فرمالدئید از معرف

a t ch

استفاده شد .برای تهیه این

تا

CC
C

و

) -

CC

2

1

پیرو
شرکت

کپنهاگن دانمارک) استفاده گردید .واکنش  Cبا حج

معرف  106گرم آمونیوم استات 3 ،میلی لیتر استیک اسید و

نهایی  20میکرولیتر شامل  0میکرولیتر آب مقطر استریل،

 2میلی لیتر استیل استون در  1666میلی لیتر آب حل گردید.

غل ت  16میلی موالر)،

سپ

 0میلی لیتر محیط  MSM brothتهیه شد .پ

 1میکرولیتر از هر پرایمر

 12میکرولیتر  Ma t r Miشرکت تاکارای ژاپن و  0میکرولیتر

از

آماده سازی این محیط و استریل شدن در اتوکالو از کلنی های

الگو انجام گرفت.

آماده ،یک کلنی در شرایط استریل به آن تلقی و محیط در

در ادامه واکنش  Cدر دستگاه ترموسایکلر بایورد ،آلمان) با

شیکر انکوباتور با دمای  36درجه سیلیسیوس و سرعت

شرایط دمایی  0دقیقه واسرشت شدن ابتدایی در دمای

از  28ساعت،

 30درجه سیلیسیوس و در ادامه  36چرخه شامل واسرشت

 0میلی لیتر از سوسپانسیون کلنی مورد ن ر به  206میلی لیتر

شدن در دمای  30درجه سیلیسیوس به مدت  1دقیقه ،ات ا در

محیط  MSM brothحاوی  ppm 2666فرمالدئید در شرایط

دمای  04درجه سیلیسیوس به مدت  00انیه ،گسترش در دمای

استریل تلقی شد .ارلن در شیکر انکوباتور با دمای  36درجه

 02درجه سیلیسیوس به مدت  1دقیقه و در نهایت گسترش

سیلیسیوس و سرعت  146 gبه مدت  30ساعت گرمخانه

نهایی در دمای  02درجه سیلیسیوس به مدت  16دقیقه انجام

MSM broth

گردید .برای انجام الکتروفورز ،ژ آگارز  1 0درصد واجد

از

از گذشت زمان فو ژ به

 146 gبه مدت  28ساعت نگهداری شد .پ

گذاری گردید .هم نین  206میلی لیتر محیط

حاوی  ppm 2666فرمالدئید به عنوان شاهد تهیه شد .پ

اتیدیوم بروماید تهیه گردید .پ

 28ساعت 0 ،میلی لیتر از محیط  MSM brothحاوی

درون دستگاه

 ppm 2666فرمالدئید که باکتری در آن رشد کرده بود ،در

منتقل گردید تا باند تشکیل شده مشاهده شود .در نهایت قطعه

شرایط استریل به درون لوله آزمایش منتقل شد و به مدت

تران

به کمک دستگاه عک

 0دقیقه با سرعت  4666 gسانتریفوژ گردید .سپ

لومیناتور یو وی داک ،انگلستان)
برداری شد.

به من ور شناسایی و تایید باکتری جدا شده ،مح و
150

C
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برای تعیین توالی به شرکت ژن فناوران فرستاده شد .نتیجه
تعیین توالی با استفاده از برنامه

AS

در سایت

تفاوت میزان جذب شاهد و نمونه صفر بود و باکتری قادر به

C

تجزیه فرمالدئید نبود .اما پ

بررسی گردید.

از گذشت  84ساعت تفاوت

میزان جذب شاهد و نمونه  6 110به دست آمد که نشان دهنده
تجزیه فرمالدئید توسط باکتری است .پ

از گذشت  02و

یافته ها

 30ساعت تفاوت میزان جذب شاهد و نمونه  6 822بود .این

ال ) نمونه برداری و جداسازی 21 :جدایه مقاوم به فرمالدئید

عدد ابت ماند و ت ییری نداشت نمودار .)1

از پساب کارخانه رنگ جداسازی شد .این جدایه ها نسبت به

د) شناسایی مولکولی :الکتروفورز مح والت  Cبر روی ژ

ه دارای کلنی های متمایزی از ن ر رنگ و شکل بودند.

آگارز  1 0درصد ح ور قطعه  1848جفت بازی را تأیید نمود

با بررسی کلنی های رنگ آمیزی شده زیر میکروسکوپ

از دریافت نتایج تعیین توالی ،توالی نمونه به

سپ

شکل  .)1پ

باسیل های گرم م بت و منفی ،کوکوباسیل گرم م بت و منفی،

وسیله نرم افزار  Chromaمشاهده و بررسی گردید .در زمان

کوکسی گرم م بت و منفی مشاهده شدند .از میان  21جدایه،

بررسی توالی  ،Chromaچیدمان مختلفی از نقطه ن ر مبد

MSM agar

سازی در ن ر گرفته شد ،تا بهترین دقت ممکن در

تنها  3جدایه توانستند بر روی محیط کشت

ردی

حاوی فرمالدئید رشد نمایند .از بین  3جدایه نیز 1 ،جدایه که

شناسایی بر اساس توالی موجود و مقایسه آن با بانک ژنی

قدرت بیشتری در تجزیه فرمالدئید داشت مورد بررسی قرار

 Cبه دست آید .شناسایی به میزان همولوژی به دست آمده

گرفت .این کلنی توانست تا  ppm 0666فرمالدئید را تحمل

با سویه مرج در جریان ردی

سازی توالی ها بود .به این

کند.

ترتیب توالی ها بسته به میزان همولوژی به دست آمده شناسایی

ب) شناسایی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی :بر اساس نتایج

شدند .بر اساس نتایج حاصل از تعیین توالی و رس درخت

حاصل از مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی باکتری

شد که جدایه متعل به خانواده باسیالسه و

فیلوژنی مشخ

باسیل گرم م بت ،کلنی ها در محیط  ،CM agarسفید رنگ،

جن

هم نین بر اساس نتایج حاصل از تست های بیوشیمیایی

سویه های شناخته شده از این خانواده نداشت.

باسیلوس می باشد شکل  .)2با این تفاوت که شباهتی به

به همین دلیل این سویه در سایت

باکتری کاتاالز م بت و اکسیداز منفی بود.

C

به عنوان باسیلوس

) بررسی تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید:
 -1با استفاده از محیط  :MSM agarباکتری مورد ن ر در
محیط  MSM agarحاوی فرمالدئید با غل ت های
 066و  ،ppm 1666پ

از  28ساعت و در محیط حاوی

فرمالدئید با غل ت ppm 1066پ

از  84ساعت رشد نمود.

اما قادر به رشد در محیط  MSM agarحاوی فرمالدئید با
غل ت  ppm 2666نبود .در حالی که این باکتری توانست در
محیط

broth

MSM

حاوی

فرمالدئید

با

غل ت

 ppm 2666رشد کند.
 -2بررسی تجزیه بیولوژیکی با اسپکتروفتومتر :بر اساس نتایج
حاصل از بررسی تجزیه بیولوژیکی باکتری مورد ن ر با
اسپکتروفتومتر در محیط  MSMپ

نمودار  :1تفاوت میزان جذب نوری نمونه مورد بررسی در مقایسه با

از گذشت  28ساعت

محلو شاهد.
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آنجایی که در تهیه رنگ ها از حال های آلیفاتیک ،آروماتیک و
رنگدانه های آلی و معدنی ،رزین ها و افزودنی های گوناگون
استفاده می شود امکان ح ور چنین موادی در پساب این
کارخانه ها وجود دارد .به همین دلیل پساب های رنگی
مشکالت متعددی از لحا

بهره برداری در ت فیه خانه های

فا الب به وجود می آورند .زیرا دف پساب های حاوی مواد
رنگی خام یا با ت فیه نامناسب به محیط زیست و به ویژه
آب های پذیرنده ،بسیار زیاد است .)0

یکی از مع الت مه زیست محیطی در حا حا ر آلودگی
آب دریای خزر است .با توجه به وابط سختگیرانه اعما شده
توسط سازمان محیط زیست ،دف پساب توسط صنای به عنوان

شکل  :1نتایج الکتروفورز حاصل از تک یر ژن  )M .16S rRNAسایز مارکر

یک چالش بزر

 ، 1 bستون  )1نمونه م بت جداسازی شده ،ستون  )2کنتر منفی.

اس پی .صفا .تنکا

a

با شماره دسترسی

.1

p. Sa a. o

تبدیل شده است .عامل اصلی انتخاب این

منطقه کارخانه رنگ سازی) برای انجام تحقی نیز همین مساله
می باشد .تجزیه بیولوژیکی پساب در دستور کار این مطالعه

) نام گذاری و

قرار گرفت تا با اتخا راه کارهای مناسب در جهت ت فیه در

بت گردید.

نهایت در جلوگیری از آلودگی آب دریای خزر گام برداشت .با
بح

توجه به بسته بودن دریای خزر و جزر و مدی نبودن آن ،تمامی

امروزه وجود ترکیبات آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی موجود

آالینده هایی تخلیه شده ،در حوزه دریا انباشته می شوند.

در صنای شیمیایی و پتروشیمی به یکی از چالش های مه

در نتیجه تجم آن ها موجب تشدید آلودگی دریا و تاالب های

زیست محیطی تبدیل شده است .ح ور چنین ترکیباتی در

اطراف آن می شود .بنابراین درصد قابل توجه ای از جمعیت

محیط و ورود آن به مناب آبی سبب ت ییر کیفیت شیمیایی و

ساکنین اطراف و گردشگران که همه ساله به این منطقه وارد

فیزیکی آب شده و امکان استفاده از آن را غیر ممکن

می شوند ،در معر

غل ت باالیی از این آالینده های سمی

ساخته است .)26

قرار می گیرند.

در حا حا ر آمار و ارقام دقیقی در مورد حج پساب های

برای رنگ زدایی فا الب های رنگی روش های متفاوتی مورد

صنعتی کشور و چگونگی ت فیه آن ها وجود ندارد .بنابراین با

بررسی قرار گرفته است .با این وجود روش های ت فیه متداو ،

توجه به اهمیت حفا ت کیفی مناب آب ،استفاده بهینه از

کارایی مناسبی را برای حذف این ترکیبات ندارد .هم نین این

پساب های صنعتی ،بازیافت برخی عناصر ارزشمند از این

روش ها معموال گران هستند و سبب انتقا آلودگی از یک فاز

گونه پساب ها و دست یابی به روش های مناسب ت فیه برای

به فاز دیگر می شوند .مطالعات نشان داده است در بین روش

و نیز جلوگیری از آلودگی مناب آبی کشور،

های مختل  ،ت فیه بیولوژیکی مزایای خاصی نسبت به سایر

صنای مختل

مطالعه در این زمینه روری به ن ر می رسد.

روش ها دارد  4و  .)21از مزایای عمده این روش سازگاری

در این مطالعه ،تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید به عنوان یک

بیشتر آن با محیط زیست و بی خطر بودن آن است.

آالینده زیست محیطی از پساب کارخانه رنگ در شهرستان

از آن جایی که بهترین روش حذف فرمالدئید از محیط ،زیست

سلمان شهر از استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت .از

پاالیی و استفاده از باکتری های تجزیه کننده این ترکیب است،
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شکل  :2درخت فیلوژنی استاندارد سویه جدید باسیلوس اس پی .صفا تنکا.
تجزیه فرمالدئید با غل ت  ppm 2666در محیط

Mi ra

در این مطالعه با هدف بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه

باع

کننده فرمالدئید در پساب آلوده ،جدایه های برتر تجزیه کننده

شد .در تحقی دیگری که میردامادی  )Mir ama iو همکاران

این ترکیب شناسایی شد .تا در نهایت باکتری جدیدی

در سا

 2660انجام دادند ،متیلوباکتریوم اکستورکوئن ،

که توانایی حذف فرمالدئید را در غل ت باال در مدت

سودوموناس

زمان کوتاهی دارا است برای حذف این ترکیب از محیط

سودوموناس استرونی و سودوموناس پوتیدا را از فا الب

معرفی گردد.

کارخانه تولید فرمالدئید جداسازی نمودند 2 .سویه

متیلوباکتریوم اکستورکوئن

نتایج آزمون های بیوشیمیایی نشان داد که این جدایه به جن
باسیلوس تعل دارد .با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز و
تعین توالی مشخ

8

می باشد که با نام

a

کوجی سودی

 ) o i Soو همکاران در سا  2661موف به

سویه جداسازی شده
سویه

a

o

 )SSتوانستند  166درصد میزان

پوتیدا توانایی تجزیه کامل فرمالدئید را نداشتند .)18
هم نین در مطالعه ای که توسط گو چان قونگ

فرمالدئید با غل ت  ppm 866در محیط  Mi raبود  .)22اما
p. Sa a.

سودوآلکالیژنز،

سویه

های

سودوموناس آئروژینوزا ،سودوموناس استرونی و سودوموناس

جداسازی یک باکتری مقاوم به فرمالدئید از آب دریا شدند .نام
M-2

، S

 Sو

سویه

SS

و  ) SSو

فرمالدئید با غل ت  ppm 1466را تجزیه نمایند .اما

بت گردید.

بود .این سویه قادر به تجزیه

سودوموناس

سویه

، SS

گردید که این جدایه سویه جدیدی
p. a a. to

سودوآلکالیژنز،

سودوموناس

آئروژینوزا،

Cha gho g

) و همکاران در سا  2612انجام شد باکتری

سودوموناس اس پی

جدا شده در این مطالعه،
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لوازم ساختمانی جداسازی گردید .سویه ای که باالترین میزان

ترکیب از مکان های آلوده برداشت .در این پژوهش مطالعه

تجزیه فرمالدئید را انجام داد  S - 1نامیده شد که توانست

تجزیه بیولوژیکی پساب صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی مورد

مقدار  26میلی موالر فرمالدئید را در مدت  12ساعت تجزیه

بررسی قرار گرفت .بنابراین پیشنهاد می گردد به من ور استفاده

گردید که

از این روش در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی ،بهینه سازی

سویه جدید تجزیه کننده فرمالدئید جدا شده در این پژوهش،

شرایط برای بازدهی باالتر انجام شود .هم نین می توان با ایجاد

نماید  .)23با مطالعه پیرامون مناب موجود مشخ
تاکنون از پساب های صنعتی گزارش نشده است.

موتاسیون در برخی از ژن های خا

این مساله می تواند نشان دهنده وجود سویه های بومی با

فرمالدئید در این سویه بومی را افزایش داد .از طرفی ارزیابی

ارزش در کشور باشد .از این رو می توان با انجام مطالعات

و پایش قدرت تجزیه وحذف سایر آالینده های آلی به وسیله

گسترده تر در مورد سویه های بومی ،از آن ها به من ور ت فیه

این سویه پیشنهاد می گردد.

پساب ها در صنای مختل

 ،فرآیند تجزیه زیستی

استفاده نمود.
تشکر و دردانی

نتیجه یری

نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی و پرسنل آزمایشوگواه

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه با جداسازی و شناسایی

میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحود تونوکوابون بوه

باکتری که توانایی رشد و تک یر در شرایط آلوده به این ترکیب

دلیل همکاری های علمی و اجرایی در این پوژوهوش کوموا

سمی را دارد ،می توان گام مهمی را در جهت حذف این

امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Formaldehyde is a toxic and hazardous compound and s known as one
of the mutagenic and carcinogenic agents in living creatures. Among a variety of procedures
designed for the elimination of contamination, biological removal is capable of converting
pollutants to innocuous and nontoxic substances using less amount of energy and chemicals. This
study was aimed biodegradation of formaldehyde by the bacteria isolated from Wastewater of
Paint Production (Pars Negin Nama).
Materials & Methods: In this analytical study, samples were taken from paint production
factory effluent. The samples were added to CM and MSM media to isolate bacteria. The bacteria
were analyze based on morphological and biochemical characteristics. The bioregdaration ability
of bacteria in MSM containing formaldehyde media was evaluated in absorbance at 600 nm using
a spectrophotometer. The identity of bacteria was determined based on sequencing of 16SrRNA.
Results: The result showed that the best formaldehyde degrading bacteria belonged to a new strain
referred to as Bacillus sp. Safa. Toneka. This strain was able to degrade formaldehyde 1500 ppm
formaldehyde in MSM agar and 2000 ppm formaldehyde in MSM broth after 48 hour.
Conclusion: The results of the present research showed the ability of bacteria in the terms of the
elimination of formaldehyde in contaminated areas.
Keywords: Biological degradation, Formaldehyde, Spectrophotometer.
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