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چکیده
رنگزاهای آزو بهعنوان دستهای از رنگها کاربرد گوناگونی در صنایع مختلف دارند .برای حذف این مواد روشهای فیزیکی و
شیمیایی در نظر گرفته شده ولی به دلیل محدودیت و مشکالت این روشها ،تصفیه زیستی که روش اقتصادی و مؤثر برای پاالیش
و آلودگیزدایی از فاضالبهای آلوده به مواد رنگزاست ،ترجیح داده میشود .در این تحقیق توانایی حذف ماده رنگزای ریمازول
بلک -بی و ریمازول رد _ بی بهوسیلۀ باکتری  Streptomyces hygroscopicusسویه  PTCC1132مورد بررسی قرار گرفت .با
استفاده از روش تاگوچی و بررسی عواملی مانند درجه حرارت ( ،pH(6-8)،)33-22 ˚Cغلظت نمک ( ،)%2-6/3غلظت رنگزا
( ،)16666-366mg/lشرایط بهینه رنگبری تعیین و میزان کاهش رنگ نمونهها بهوسیلۀ دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis
بررسی شد .بعد از طراحی  10آزمایش ،نتایج با برنامه کامپیوتر  Qualitek-4تجزیه و تحلیل شد .بررسیها نشان داد که باکتری
 Streptomyces hygroscopicusسویه  PTCC1132با احراز شرایط بهینه رشد بهدستآمده طی تحلیل آزمایشها ،یعنی
دمای  pH ،33 ˚Cبرابر  ،1و غلظت نمک  %1تا  10/31درصد رنگزای آزوی ریمازول بالک-بی با غلظت ) )3666ppmرا از محیط
آبی حذف میکند .این سویه با احراز شرایط بهینه رشد بهدستآمده ،یعنی دمای  pH ،33 ˚Cبرابر  ،2و غلظت نمک  1تا ، %166
رنگزای آزوی ریمازول رد -بی را با غلظت ) (16666ppmاز محیط آبی حذف کرد .در نتیجه استفاده از این باکتری در تصفیه
زیستی پسابهای واجد رنگهای صنعتی میتواند کمک مؤثری در تصفیه و استفاده مجدد اینگونه آبها باشد.
واژههای کلیدی :حذف زیستی؛ باکتری ،رنگبری؛ رنگزا؛ پساب نساجی.
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 -1مقدمه
یکی از رایجترین صنایع آالینده محیطزیست پسابهای
صنعتی میباشد .صنایع نساجی و رنگرزی که از صنایع مهم و
پایه بوده ،یکی از شاخصههای پیشرفت هر کشوری محسوب
میشوند .عالوه بر صنایع نساجی و رنگرزی ،سایر صنایع از
قبیل تولید مواد آرایشی ،چرمسازی ،داروسازی ،کاغذسازی و
کارخانههای تولید رنگ نیز فاضالبهای رنگی تولید میکنند.
برآورد شده است که ساالنه در حدود  766666تن رنگ در
سراسر جهان تولید میشود (Majlesi et al. 2009; Andre
) .et al. 2007ترکیبات آزو بزرگترین گروه رنگزاهای آلی
سنتزی را تشکیل میدهند ،در نمایه رنگزاها بیش از 2666
ترکیب آزو قیدشده است ( .)Majlesi et al. 2009رنگهای
آزو از بزرگترین دسته از رنگهای سنتتیک با پیوند دوگانه
نیتروژن -نیتروژن و تنوعی از رنگها و ساختارهای متصل به
گروهای حلقوی ،شناخته میشود و از پرمصرفترین رنگها
در صنعت نساجی میباشد)Kannan et Asad et al. 2007
; .)al. 2013تخلیه نابجای این پسابهای رنگی محتوی
رنگهای آزو و متابولیتهای آنها به بومسازگان آبی از نظر
زیباشناسی ناخوشایند است و منجر به کاهش نفوذ نور
خورشید میشود و اثرات سمی حاد بر روی گیاهان آبزی و
جانوران دارد ( .)Saratale et al. 2011رنگهای آزو به دلیل
سمیت ،جهشزایی و سرطانزا بودن برای بومسازگان آبی از
مهمترین و بزرگترین آالیندههای شیمیایی بهحساب میآیند
( .)Joshi et al. 2013 ; Tastan et al. 2010گزینههای
زیادی از قبیل روشهای فیزیکی و شیمیایی نظیر جذب،
انعقاد ،تهنشینی ،صافسازی و جذب سطحی بهوسیله کربن
فعالشده،

اکسیداسیون

بهوسیله

ازن،

یونیزاسیون

و

اولترافیلتراسیون برای حذف مواد رنگزا استفاده میشود
) .)Khandare et al. 2013; Saratale et al. 2011هر
دو روش فیزیکی و شیمیایی دارای معایب بسیاری از قبیل
تولید لجن به مقدار باال ،هزینه باال و تشکیل محصوالت
جانبی میباشند ( .)Wang et al. 2009بنابراین در مقایسه
با روشهای فیزیکی و شیمیایی فرآیندهای زیستی ،بهدلیل
مقرونبهصرفه بودن و تولید لجن کمتر و هزینه پایین مورد

توجه بسیاری قرار گرفته و تحت شرایط ایستا رنگبری
باکتریایی بهخوبی اثر انتقال رنگ را اثبات کرده است
(.)Gurulakshmi et al. 2008 and Joshi et al. 2013
بسیاری از این خردهزیستمندها شامل باکتری ،قارچ ،جلبکها
و اکتینومایستها توانایی حذف رنگهای آزو را دارند .طوالنی
بودن دوره رشد و میزان رنگزدایی متوسط قارچها و
جلبکها کاربرد سیستمهای رنگزدایی به وسیلۀ آنها را
محدود میکند؛ در مقابل رنگزدایی به وسیلۀ باکتریها
سریعتر انجام میگیرد ( .)Kalyani et al. 2009تجزیه
زیستی آلودهکنندهها در بومسازگان طبیعی به وسیلۀ عوامل
مختلف محیطی مانند دما ،اکسیژن pH ،و غیره تحت تأثیر
قرار میگیرد .پساب بسیاری از کارخانهها نساجی ایران به
دلیل موقعیت جغرافیایی در زمینهای شور و کویری رها
میشوند .بنابراین خردهزیستمندهایی قادر به حذف رنگ از
پساب میباشند که بتوانند این شرایط سخت را تحمل نموده
و در آن رشد و فعالیت کنند و از آنجا که باکتری
)S. hygroscopicus( Streptomyces hygroscopicus

یک باکتری خاکزی میباشد و میتواند شرایط سخت
(غلظت باالی رنگ و نمک) پساب را تحمل کند استفاده از
این باکتری جهت تصفیه زیستی انتخاب مناسبی میباشد
( .)Asad et al. 2007روش تاگوچی به شکل گستردهای
برای بهینهسازی واکنش متغیرها بهوسیله کاهش تعداد
آزمایشها بهکار میرود .این روش به شناسایی فاکتورهای
مؤثر و تعیین ارتباط بین متغیرها و شرایط عملکردی کمک
میکند .آنالیز دادههای آزمایشی بهوسیله ( ANOVAآنالیز
واریانس) و فاکتورهای مؤثر خروجی فراهم میآورد که به
شکل آماری دریافت سطوح بهینه مؤثر است .بنابراین ،هدف
از مطالعه حاضر بهینهسازی پارامترهایی است که کارایی
رنگزدایی و کاهش  CODرا بهوسیله باکتری S.
 hygroscopicusافزایش میدهند .همچنین بررسی توانایی
باکتری  S. hygroscopicusسویه  PTCC1132در حذف
ماده رنگزای ریمازول بلک-بی و ریمازول رد-بی از محیط
آبی و تعیین شرایط بهینه این باکتری در حذف این رنگزاها
مورد بررسی قرار گرفت.
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 -2مواد و روشها
 -1-2خردهزیستمند و رنگزاهای مورداستفاده
باکتری  S. hygroscopicus PTCC1132از کلکسیون
میکروبی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه شد.
S.
در این تحقیق بهمنظور رشد سریع باکتری
 hygroscopicusاز یک محیط کشت نیمه اختصاصی جدید
بنام محیط کشت  FZmsnاستفاده شد که بر اساس دو
محیط کشت رشد  S. hygroscopicusیعنی GYM
) (Glucose Yeast Maltو )MSA (Manitol Salt
) agarمیباشد .در این محیط کشت  FZmsnکه حاوی
 26gقند مانیتول 26g ،آرد سویا 3 g ،سدیم کلرید2 g ،
کلسیم کربنات 10 g ،آگار-آگار که در یک لیتر آب مقطر
حل میگردد .پس از استریل کردن و خنک شدن  1 g/lبه
آن نیستاتین در شرایط استریل اضافه میشود.
کلنیهای باکتری  S. hygroscopicusبر روی این محیط
به رنگ سفید و بهظاهر خشک و گچی و همچنین دارای بوی
خاک هستند ( .)Dervishi Harzvil et al. 2006رنگ
ریمازول رد– بی ( )RR-Bو ریمازول بلک – بی ()RB-B
(تهیهشده از شرکت سیبا) که اولی یک رنگ مونوآزوی
سولفاناته با فرمول شیمیایی  C18H14N2Na2O10S3و وزن
مولکولی  306/4237 g/moleو رنگ  RR-Bسولفوناته با
دو پیوند آزو ،بهعنوان نماینده رنگهای آزو استفاده شدند.
این رنگزاهای راکتیو محلول در آب ،سیاهرنگ ،سرطانزا و
سمی است که در صنایع نساجی مصرف زیادی دارد و وزن
مولکولی آن  111/21 g/moleمیباشد RB-B .دارای
فرمول شیمیایی Ugurlu et al. C12H21N5Na4O19S6
) .)2008استفاده از روش تاگوچی برای طراحی آزمایش برای
تعیین شرایط بهینه در فرآیندهای زیستفناوری و میکروبی
یک گزینه مثبت و مفید خواهد بود (Betlachand Shand
) .et al. 1998; Taran et al. 2011اولین گام در روش
تاگوچی تعیین عوامل مؤثر و سطوح آنها میباشد که در این
تحقیق از بین عوامل مؤثر ،چهار عامل و برای هر عامل چهار
سطح در نظر گرفته شد .با توجه به این عوامل و سطوح10 ،
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آزمایش به وسیله نرمافزار تاگوچی طراحی شد که آزمایشها
در جدول ( )1نشان دادهشده است .قابلذکر است انتخاب
سطوح عوامل از نظم و رابطه خاصی پیروی نمیکند و
بهصورت تصادفی و انتخابی و با توجه به محدودهای که
باکتری موردمطالعه در آنها قادر به رشد بود ،انتخابشد.
جدول  -1عوامل و سطوح انتخابی توسط تاگوچی
Table 1. Selected levels and parameters by Tagochi

آزمایشها

دما

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(1
)˚C

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

غلظت رنگ
)ppm
( 1
2
3
4
2
1
4
3
3
4
1
2
4
3
2
1

غلظت نمک
()%1
2
3
4
3
4
1
2
4
3
2
1
2
1
4
3

سطوح دما  33 ،22،36و  ،33 ˚Cسطوح  7، 0 pHو  2و ،1
سطوح غلظت رنگ  3666 ،1666 ،366و 16666 ppm
سطوح غلظت نمک  1 ،6/3و  1/3و  %2در نظر گرفته شد.
برای انجام هر آزمایش  26سیسی از محیط کشت را درون
ارلن  166ریخته و بعد از تنظیم  pHو غلظت رنگ با توجه
به شرایط تعیینشده یهوسیلۀ نرمافزار به هر ارلن  %3آلودگی
(تعداد باکتری) تلقیح شد .ارلنها را جهت گرماگذاری درون
انکوباتور به مدت پنج روز گذاشته و بعد از پایان آزمایش
مقدار رنگ حذفشده از محیط با استفاده از اسپکتروفتومتر
بررسی شد .برای سنجش فعالیت رنگزدایی فاز جامد (شامل
لولها) و فاز مایع نمونههای کشت ،بهوسیله سانتریفوژ rpm
 13666بهمدت  4 minجدا شد .سپس غلظت رنگ
باقیمانده در محلول رویی در ماکزیمم طولموج جذبی
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ریمازول بلک-بی یعنی  313 nmو  RR-Bدر  340 nmبا
روش اسپکتروفتومتری در مقایسه با محیط بدون رنگ
بهمدت پنج روز با استفاده از رابطه ( )1اندازهگیری شد.
D=100(Aini-Aobs)/Aini
() 1
که در آن  Dدرصد رنگزدایی Aini ،جذب اولیه و  Aobsجذب
مشاهدهشده جهت آنالیز رنگبری از رنگراها از دستگاه
اسپکتروسکوپی  UV-Visاستفاده میشود.

 -3یافتهها و بحث
 -1 -3رنگزای RB-B
در جدول ( )2میانگین نتایج نهایی از  10آزمایش انجامشده،
آورده شده است .این نتایج به کمک برنامه کامپیوتری
 Qualitek-4مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .اثرات مربوط به
هر سطح محاسبه شد .تأثیر هر سطح از هر فاکتور بر روی
رنگبری این سویه نشان داده شده است .در این مطالعه اثر
غلظت رنگ ،pH ،غلظت نمک و دما روی حذف رنگ به
وسیلۀ باکتری  S. hygroscopicusمورد بررسی قرار گرفت.

طبق شرایط بهینه معرفیشده به وسیلۀ تاگوچی بعد از تکرار
سه بار آزمایش میانگین نتایج نهایی درصد رنگبری مشخص
شد .نتایج نشان داد که فاکتور دما در سطح  3یعنی ،33 ˚C
فاکتور  pHدر سطح  4یعنی  pHبرابر  ،1غلظت رنگ محیط
در سطح  3یعنی  ،3666 ppmغلظت نمک محیط در سطح
 2یعنی  1درصد ،بهوسیله باکتری S. hygroscopicus
بیشترین تأثیر را در رنگبری رنگ ریمازول بلک-بی دارند.
طی تحلیل آزمایشها به وسیلۀ تاگوچی تأثیر متقابل
فاکتورها مشخص شد .این تأثیرات متقابل بر اساس شاخص
میزان بین دو فاکتور انتخابی اندازهگیری میشود که از
 32/22تا  % 3/43تغییر میکند .شدت تأثیر متقابل بین دو
عامل که کمترین تأثیر را در رنگبری رنگ  RB-Bدارند
شامل عامل دما در برابر فاکتور رنگ میباشد و حدود %3/43
است .بیشترین درصد شاخص شدت تأثیر متقابل %32/22
میباشد که مربوط به تأثیر متقابل فاکتور رنگ در فاکتور
نمک است .مقایسه شاخص شدت تأثیر متقابل بین فاکتورها
در جدول ( )3نشان میدهد که اثر یک فاکتور در بهینهسازی
رنگبری بسته به شرایط فاکتورهای دیگر دارد.

جدول -2میانگین نتایج نهایی درصد رنگبری از رنگ  RB-Bبه وسیله باکتری  S. hygroscopicusسویه PTCC1132
Table 2. Mean final RB-B removal percentage by S. hygroscopicus PTOCC1132

آزمایشها
1
2
3
4

آزمایشها

درصد رنگبری
61.62
70.40
82.40
69.38

درصد رنگبری
66.26
54.63
78.20
76.46

5
6
7
8

آزمایشها
9
10
11
12

درصد رنگبری

آزمایشها
13
14
15
16

79.03
76.03
83.63
91.56

درصد رنگبری
81.74
77.05
50.28
59.12

جدول  -3تخمین تأثیرات متقابل فاکتورها بین پارامترهای مختلف بر میزان رنگبری باکتری  S. hygroscopicusسویهPTCC1132
Table 3. Predicted interaction effect between parameters on the dye removal by S. hygroscopicus PTOCC1132

تأثیر جفت فاکتور بر اساس
)(SI
فاکتوررنگ × فاکتور نمک
فاکتور × pHفاکتور نمک
فاکتور دما × فاکتورpH
فاکتور ×pHفاکتور رنگ
فاکتور دما × فاکتور نمک
فاکتور دما × فاکتور رنگ

ستون

شدت تأثیرات متقابل ()%

ستون

شرایط بهینه

3×4

52.28

7

)(2, 1

2×4

32.42

6

)(4, 1

1×2

24.72

3

)(3, 4

2×3

13.48

1

)(4, 2

1×4

12.74

5

)(3, 1

1×3

3.45

2

)(3, 2
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 PTCC1132فاکتور دما میباشد و بعد از آن فاکتور غلظت
نمک و سپس غلظت رنگزا بیشترین تأثیر را داشتهاند و طبق
جدول ( pH )4کمترین تأثیر را دارد.

در جدول ( )4پارامترهای تأثیرگذار در رنگبری رنگزای
 RB-Bبه کمک آنالیز واریانس نشان دادهشده است .ستون
آخر اثرات هریک از فاکتورها را مشخص میکند ،که مؤثرترین
فاکتور در رنگبری رنگ  RB-Bبه وسیلۀ سویه
جدول  -4آنالیز واریانس برای رنگبری رنگ  RB-Bبهوسیله باکتری  S. hygroscopicusسویهPTCC1132
Table 4. ANOVA for RB-B removal by.S hygroscopicus PTOCC11

ستون
فاکتور

درجه آزادی

مجموع مربعات

واریانس

مجموع
مربعات
خالص

درصد()%

دما
pH
غلظت رنگ
غلظت نمک

3

585.443

195.147

2.093

15.62

3
3

51.204
487.411

17.068
162.47

0.183
1.743

0
10.613

3

554.084

184.694

1.981

14.019

جدول  -3شرایط بهینه برای رنگبری رنگزای  RB-Bبه
وسیله باکتری S. hygroscopicusسویه PTCC1132

برآورد شرایط بهینه برای حذف رنگ به وسیلۀ باکتری S.

 hygroscopicusسویه  PTCC1132بهوسیلۀ تجزیه و
تحلیل تاگوچی نشان داد که عامل دما نقش مهمی را در
رنگبری زیستی نسبت به عوامل دیگر بازیبرای حذف رنگ به
وسیلۀ باکتری موردنظر در حضور غلظت رنگ  3666 ppmو
غلظت نمک  1%و دمای  33 °Cو  pHبرابر  1بهدست
میآید .عامل  pHکمترین نقش را دارد .طبق روش تاگوچی
شرایط بهینه %10/31حذف رنگ از محیط آبی در شرایط
ایستا داشته باشد (جدول .)3

Table 5. Optimum conditions for RB-B removal by
S.hygroscopicus PTOCC1132

سهم

سطح ()%

فاکتور
دما

3

10.2

pH

4
3

1.768
6.373

2

5.695

-

24.036

-

72.361

-

96.397

غلظت رنگ
غلظت نمک
جمع سهم فاکتورها
میانگین
نتیجه قابلانتظار در شرایط بهینه

محاسبه شد .در جدول ( )0میانگین نتایج نهایی حاصل از
تحلیل آماری از  10آزمایش ،آورده شده است.

 -1 -3رنگزای RR-B
داده های تحقیق به کمک برنامه کامپیوتری Qualitek- 4

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و اثرات مربوط به هر سطح
جدول  -0میانگین نتایج نهایی درصد رنگبری از رنگ  RR-Bبه وسیله باکتری  S. hygroscopicusسویه PTCC1132
Table 6. Mean final RB-B removal percentage by S. hygroscopicus PTOCC1132

آزمایشها

رنگبری ()%

آزمایشها

رنگبری ()%

آزمایشها

رنگبری ()%

آزمایشها

رنگبری ()%

1

56.15

5

67.28

9

87.80

13

83.45

2

69.71

6

53.32

10

88.85

14

85.06

3

85.03

7

88.53

11

90.61

15

65.00

4

88.02

8

88.35

12

74.19

16

56.33
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در جدول ( )7تأثیر هر سطح ازهر فاکتور بر روی رنگبری
این سویه نشان دادهشده است که فاکتور دما در سطح 3
یعنی  ، 33 ˚Cفاکتور  pHسطح  3یعنی  pHبرابر  ،2غلظت
رنگ محیط در سطح  4یعنی  ،16666 ppmغلظت نمک
محیط در سطح  2یعنی  ،% 1به وسیله باکتری S.
 hygroscopicusسویه  PTCC1132بیشترین تأثیر را در
رنگبری رنگ  RR-Bدارند.
جدول -7اثرات سطوح مختلف فاکتورها بر میزان رنگبری باکتری
 S. hygroscopicusسویه PTCC1132
Table 7. Effect of different levels of factors on the
dye removal by S. hygroscopicus PTOCC1132
فاکتور

1سطح

2سطح

3سطح

4سطح

دما

74.727

74.73

85.365

72.459

pH

73.669

74.235

82.292

76.722

غلظت رنگ
غلظت نمک

64.102
75.98

69.044
83.029

86.559
74.372

87.212
73.535

در جدول ( )2تأثیر متقابل فاکتورها مشخصشده است
این تأثیرات متقابل بر اساس شاخص میزان بین دو
فاکتور انتخابی اندازهگیری میشود که از  37/12تا 6/33
 %تغییر میکند شدت تأثیر متقابل بین دو عامل که
کمترین تأثیر را در رنگبری رنگ  RR-Bدارند شامل
عامل دما در برابر فاکتور رنگ میباشد و حدود %6/33
است .و بیشترین درصد شاخص شدت تأثیر متقابل
 % 37/12میباشد که مربوط به تأثیر متقابل فاکتور pH

در فاکتور نمک است .مقایسه شاخص شدت تأثیر متقابل
بین فاکتورها در این جدول نشان میدهد که اثر یک
فاکتور در بهینه سازی رنگبری بستگی به شرایط
فاکتورهای دیگر دارد.

جدول  -2تخمین تأثیرات متقابل فاکتورها بین پارامترهای مختلف بر میزان رنگبری باکتری  S. hygroscopicusسویه PTCC1132
Table 8. Estimating interaction effect between different parameters on the dye removal by S. hygroscopicus
PTOCC1132

تأثیر جفت فاکتور بر اساس )(SI

ستونها

شدت تأثیر متقابل ()%

ستون

 ×pHفاکتور نمک

2×4

57.18

6

)(2, 3

فاکتوررنگ× فاکتور نمک

3×4

52.21

7

)(1, 2

فاکتور دما× فاکتور pH

1×2

36.89

3

)(3, 3

فاکتور دما× فاکتور نمک

1×4

18.42

5

)(2, 3

فاکتور  ×pHفاکتور رنگ

2×3

7.05

1

)(3, 1

فاکتور دما×فاکتور رنگ

1×3

0.53

2

)(1, 3

در جدول ( )1پارامترهای تأثیرگذار در رنگبری رنگ RR-B

به کمک آنالیز واریانس نشان دادهشده است .ستون آخر اثرات
هر یک از فاکتورها را مشخص میکند ،که مؤثرترین فاکتور
در رنگبری رنگ ریمازول رد B-به وسیله سویه

شرایط بهینه

 PTCC1132فاکتور غلظت رنگ میباشد و بعد ازآن فاکتور
غلظت دما و سپس غلظت نمک بیشترین تأثیر را داشتهاند و
طبق جدول ( pH )1کمترین تأثیر را دارد.
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جدول  -1آنالیز واریانس برای رنگبری رنگ  RR-Bبه وسیله باکتری  Streptomyces hygroscopicusسویه PTCC11
Table 9. ANOVA for RR-B removal by S. hygroscopicus PTOCC1132

ستون فاکتور

درجه آزادی

مجموع مربعات

واریانس

درصد ()%

مجموع مربعات خالص

دما

3

409.335

136.445

211.33

7.776

pH

3
3

186.12
1700.093

62.04
556.697

0.0
1502.089

0.0
55.272

3

224.58

74.686

26.054

0.958

غلظت رنگ
غلظت نمک

سهم هرکدام از فاکتورها در طی دورهها نیز بررسی شد .نتایج
نشان داد که دما نقش مهم و اساسی را در رنگبری دارد و
تحت شرایط بهینه انتظار میرود که این سویه نزدیک % 166
حذف رنگ ریمازول رد -بی را از محیط آبی در شرایط ایستا

80

RR-B

75

Dye removal, %

داشته باشد .نتایج همچنین نشان داد که بیشترین
فعالیت رنگزدایی در  33 °Cبرای هر دو رنگزای RB-B
و  RR-Bمشاهده شد و با افزایش دما از  33 °Cتا °C
 46کاهش رنگبری مشاهده میشود که درنتیجه کاهش
فعالیت و رشد این سویه میباشد .شکل ( )1نشان می دهد
که بیشترین فعالیت رنگزدایی در  33 °Cبرای هر دو رنگ-
زای دی آزو و مونو آزو مشاهده و با افزایش دما از  33تا °C

85

70

RB-B

65
32

34

28

30

Temperature, C

شکل  -1تأثیر دما در رنگزدایی به وسیله باکتری سویه S.
hygroscopicus
Fig. 1. Effect of temperature on the dye removal
efficiency by S. hygroscopicus PTOCC1132

 46کاهش رنگبری مشاهده میشود که درنتیجه کاهش
فعالیت و رشد این سویه میباشد.
RR-B
85

80

RB-B

75

70

65

Dye removal efficiency, %

بررسیها نشان داد که باکتری  S. hygroscopicusسویه
 PTCC1132بیشترین میزان رنگزدایی از هر دو رنگزا را
در غلظت  5000 ppmاز خود نشان میدهد .توانایی
رنگبری و زندهماندن این سویه تا غلظت 16666 ppm
موردبررسی قرار گرفت که در این غلظت ،سویه
 PTCC1132برخالف گزارشهای قبلی مقاومت باالیی در
برابر سمیت رنگ از خود نشان میدهد و از رنگ بهعنوان
منبع کربن استفاده میکند و درواقع با افزایش غلظت
رنگ میکروارگانیسم رشد بیشتری داشته و فعالیت
رنگزدایی هم بیشتر خواهد بود (شکل .)2

90

60

10000

6000

8000

4000

2000

0

Concentration, ppm

شکل  -2تأثیر غلظت رنگزا در رنگزدایی به وسیله باکتری S.
 hygroscopicusسویه PTCC1132
Fig.2 Effect of dye concentration of the removal
efficiency by S. hygroscopicus PTOCC1132
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ازآنجاکه باکتری  S. hygroscopicusسویه  PTCC1132یک
باکتری خاکزی میباشد .با وجود اینکه هالوموناس نیست
میتواند تا حدی نمک را تحمل نماید و از نمک تا حد متعارفی
جهت رشد ماده غذایی استفاده میکند .درنتیجه بیشترین
میزان رشد را در غلظت نمک حدود  %1دارند .بنابراین
بیشترین میزان رنگبری به وسیلۀ این سویه برای هر دو رنگ
در این غلظت از نمک میباشد باوجوداینکه سویه مدنظر نمک
دوست نمیباشد .توانایی رنگبری در محدوده وسیعی از غلظت
نمک نکته مثبتی است که استفاده ازسویه موردنظر برای
رنگبری پساب در صنعت مناسب میسازد (شکل .)3

بهوسیله بکار بردن ابزارهای آماری ،تعداد کمی آزمایش با همه
شرایط ممکن انتخاب میشود . (Saudagar and Singhal.

)2007از نرمافزار  Qualitek-4برای طراحی اتوماتیک
آزمایشها در روش تاگوچی استفاده میشود (Roy
) .2007تحقیقات نشان میدهد که کارایی سیستمهای
تیمار بیولوژیکی به مقدار زیاد تحت تأثیر پارامترهای
عملکردی (مؤثر) قرار میگیرند .سطح هوادهی ،دما،pH ،
و ساختار رنگ و غلظت رنگ پتانسیل کاهشی سیستم
بایستی برای دستیابی به بیشترین نرخ کاهش رنگ
بهینهسازی شوند (.)Chen et al. 2003

85

 -5نتیجهگیری

80

70
RB-B

2.0

1.5

Dye removal, %

RR-B
75

65

1.0

60
0.5

Salt concentration, %

شکل  -3تأثیر غلظت نمک در رنگزدایی رنگ ) (RR-Bبه وسیله
باکتری  S. hygroscopicusسویه PTCC1132
Fig 3. Effect of salt concentration on the dye removal
efficiency by S. hygroscopicus PTOCC1132

 pHاز فاکتورهای مهم جهت بهتر شدن فعالیت رنگزدایی
میباشد .نتایج نشان داد که وقتی  pHاولیه پایین است کاهش
رشد باکتری و درنتیجه کاهش فعالیت رنگزدایی مشاهده
میشود .حال آمکه با افزایش  pHبه سمت قلیایی شدن یعنی
از  7 pHتا  2افزایش رشد باکتری  S. hygroscopicusو
درنتیجه افزایش فعالیت رنگزدایی مشاهده میشود .برای
بهدست آوردن حداکثر نرخ رنگزدایی از رنگهای آزو
بهینهسازی سیستمعامل نیز الزم است .آزمایش صنعتی شامل
تعدادی پارامترها و طراحی فاکتوریل کامل است که نتیجه آن
انجام تعداد زیادی آزمایش است .برای کاهش تعداد آزمایشها،

نتایج آزمایشها در این تحقیق نشان داد که:
 -1روش تاگوچی یکی از روشهای مؤثر برای
بهینهسازی پارامترهای موردنظر در فرایند رنگبری
زیستی رنگ ریمازول رد -بی و ریمازول بلک -بی به
مقدار زیاد بهوسیله باکتری  S.hygroscopicusسویه
 PTCC1132است.
 -2باکتری  S. hygroscopicusسویه  PTCC1132در
شرایط بهینه توانایی تقریباً  %166رنگبری برای رنگ
ریمازول رد-بی و  %17برای رنگ ریمازول بلک-بی دارد
که در مقایسه با نتایج دیگر قابلمالحظه است.
 -3با توجه به ویژگیهای این سویه شامل رشد در شرایط
سخت ،تحمل شرایط پیچیده و سخت پساب ،و هزینه
پایین کشت ،میتوان گفت سویه مذکور جهت تصفیه
پساب صنایع نساجی انتخاب مناسبی میباشد.
 -4بهینه  pHبرای رنگ ریمازول بلک-بی برابر  1و برای
رنگ ریمازول رد -بی برابر  2است که این نشاندهنده
توانایی این باکتری در تحمل شرایط قلیایی پساب
میباشد.
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Abstract
Azo dyes have different applications in industry. Several chemical and physicalmethods have
been proposed in removing of these dyestuffs. Alternatively, biological treatment is recognized
as economical and environmentally friendly method for decolorization of dyestuff wastewaters.
In the current research the capacity of the removal of Remazol Black-B and Remazol Red-B by
Streptomyces hygroscopicus PTCC1132 in static condition was investigated. An OA layout was
constructed with four factors: temperature (28-35°C), pH (6-8), salt concentration (0.5%-2%)
and dye concentration (500-10000 mg/l) at four levels for the experimental design. The design
and analysis of Taguchi experiments was performed by Qualitek-4 software. We showed that the
Remazol Black-B decolorization can be significantly improved by Optimization of the factors
involved in Remazol Black-B decolorization by S. hygroscopicus. The optimal conditions were
pH 9, temperature 33oC, salt concentration 1% and dye concentration 5000 ppm. Under optimum
conditions. Thus, this straine, under the achived effective condition az a result of exprements
analysis i.e, temperature 33oC, pH=8, and salt concentration as 1% up to 100% of azo dyes(RRB) with the density of (10000 ppm) will be removed aqueous medium.employing this type of
bactria in biological treatment of wastwater with industrial dyes can be of great help in treatment
and re-use wastewater.
Keywords: Biological Elimination; Bacteria; Decolorization; Azo Dyes; Textile; Wastewater
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