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تاریخ دریافت95/2/2 :

واژههای کلیدی :تجزیه زیستی ،آسفالتین ،نفت خام سبک ،نفت خام سنگینBacillus weihenstephanensis ،

مقدمه

رزینهای قطبی با وزن مولکولی باال و آسفالتین رادارند (6-
.)2آسفالتینها مشکالتی را به سبب طبیعت فلوکوالسیون و
ویسکوزیتهشان به وجود میآورند و تأثیرات زیانباری را در
بازیافت ،تولید و تخلیص نفت خام ایجاد میکنند ( .)9-7به
علت اینکه آسفالتینها خاصیت چسبندگی دارند ،در
مکانهای متخلخل روی سطوح چاههای نفتی و روی
لولههای استخراج و انتقال نفت قرار میگیرند و مانع از عبور
نفت از این مکانها میشوند و هزینههای مربوط به تصفیه و

نفت مخلوط پیچیده از هیدروکربنها و دیگر ترکیبات
آلی بهویژه مجموعهای از عناصر وانادیوم و نیکل میباشد
( .)1به علت اتمام منابع نفتی سبک در دسترس ،در حال
حاضر بیشترین تمرکز به سمت استفاده از منابع نفتی
سنگین است منابع نفتی سنگین بیش از  7برابر منابع نفتی
خام سبک تخمین زده میشود .نفتهای سنگین غلظت
باالیی از فلزات (نیکل ،وانادیوم) ،گوگرد ،نیتروژن ،پارافین،
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به علت اتمام منابع نفتی سبک در دسترس ،در حال حاضر بیشترین تمرکز به سمت استفاده از منابع نفتی سنگین است که
نفتهای سنگین غلظت باالیی از آسفالتین را دارند و به دلیل اینکه آسفالتین ها مشکالتی در عمل بازیافت ،جداسازی و تخلیص و
بهبود ایجاد میکنند ،بسیار موردتوجه قرارگرفتهاند.نمونهگیری از نفت خام سکوهای نفتی منطقهی الوان در جنوب ایران انجام
گرفت .مراحل جداسازی ،غنیسازی و تخلیص باکتریها در محیط کشت معدنی استریل  ISO 9439انجام گرفت .بهمنظور بررسی
تجزیه زیستی آسفالتین ،آزمونهای گراویته و اسپکتروسکوپی  FT-IRانجام گرفت .با هدف تعیین میزان تجزیهکنندگی باکتری
انتخاب شده دو دمای ترموفیل و مزوفیل در نظر گرفته شد .نهایت ًا باکتری انتخاب شده از میان ایزولههای جداسازی شده دارای
بیشترین میزان تجزیه زیستی آسفالتین در فواصل  20 ،2و  50روز در دمای  45درجه سانتیگراد بود .باکتری هدف با انجام
آزمونهای بیوشیمیایی مربوطه و شناسایی  16S rRNAبا شباهت  99%باکتری با Bacillus weihenstephanensisسویه
DSM11821داشت.با توجه به یافتههای حاصل از  FT-IRمیتوان دریافت که بیشترین میزان تجزیه توسط باکتریها بر روی گروه
های  CHآروماتیک و آلیفاتیکو گروه های OHموجود در ساختمان آسفالتین و توانایی باالی آنها در استفاده از این ترکیبات بود.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

طباطبایی و همکاران

سویه باکتریاییگارسیاال پتروالریا()Garciaellapetrolearia
سویه TERIG02موردبررسی قرار گرفت ( .)3توسلی و
همکاران  25گونه از نمونههای نفت و خاک آلوده از
میدانهای نفتی درود در جنوب ایران جدا کردند که آنها
قادر بودند  40-46درصداز آسفالتین بهعنوان منبع کربن و
انرژی استفاده کنند ( .)17جهرمی و همکارانشان توانایی
تجزیه زیستی آسفالتین را در  4مجموعه میکروبیای در
لجن و خاکهای آلودهشده به نفت موردبررسی قراردادند.
بهترین مجموعه  51/5درصد از آسفالتین را تجزیه کردند
(.)18
میکروارگانیسمهایی وجود دارند که قادرند در
محیطهایی با غلظت باالی آسفالتین سازگار شده و رشد
کنند .هدف از این کار به دست آوردن باکتری توانا از
نمونههای نفت خام برای استفاده از آسفالتین بهعنوان تنها
منبع کربن و انرژی است و کاربردهای صنعتی باکتری
بهمنظور حذف آسفالتین با درصد باال بود.

پاالیش نفت را افزایش میدهند .ساختار مولکولی آسفالتین
ها پیچیده میباشد (شکل  ،)1درنتیجه باعث پایداری و
استقامت آنها در برابر تجزیه زیستی میشود و تجمعات و
تودههایی از آنها را در زیستبوم ایجاد میکند (.)10،11
 Connanدر سال  1984مشاهده کرد که بعضی
میکروارگانیسمها میتوانند در محیطهای کشتی که
آسفالتین بهعنوان تنها منبع کربن است ،زنده بمانند .مگوت
و همکاران در سال  2000پیشنهاد کردند که
میکروارگانیسمها میتوانند در نفتهای خام رشد کنند.
آزمایشهای تجزیه زیستی توسط آنتون در سال 2000
نشان داد که ژئوماکرومولکول ها میتوانند طی تجزیه
زیستی بیهوازی تجزیه شوند (.)15-12در سال ،2009
مولینا و همکاران قادر به جداسازی و شناسایی باکتریهای
تجزیهکننده هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای از
مخلوط میکروبی خاکهای آلوده به نفت شدند ( .)16در
مطالعهایکه توسط الوانیا انجامشد ،کاهش ویسکوزیته نفت
خام  Jodhpurبا تجزیه زیستی آسفالت با استفاده از یک

شکل  .1ساختار مولکولی آسفالتین.
مواد و روشها

هپتان) در نظر گرفته شد .به مدت  18ساعت با برهم زدن از
طریق جاذبه مغناطیسی با یکدیگر کامالً مخلوط شدند.
سپس مخلوط با کاغذ صافی واتمن ( )Whatmanشماره 42
فیلتر شد و در دمای  40درجهی سانتیگراد به مدت 24
ساعت خشک و در دمای اتاق برای مصارف بعدی نگهداری
شد.

استخراج آسفالتین از نمونه نفت خام

برای رسوب آسفالتین و جدا کردن آن از سایر
هیدروکربنها از حالل -nهپتان (ساخت شرکت Merck
آلمان) استفاده شد .برای این منظور نسبت ( 50:1نمونه-n/
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غنیشده با گلوکز و سپس غنیسازی مجدد با  2بار تکرار از
محیط کشت غنیشده با عصاره مخمر استفاده شد .نمونهها
به محیط جامد  ISO 9439انتقال داده شدند و در دو دمای
 25و  45درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت به ترتیب در
دمای اتاق و انکوباتور گرما گذاری شدند .این کار بهمنظور
بررسی سازگاری دمایی نمونهها انجام شد و در مجموع 6
باکتری جداسازی و بهترین نمونه انتخاب شد.

جداسازی باکتری از نمونههای نفت خام

شناسایی باکتریهای جداشده

 -1آزمون گراویته

شناسایی برای  6نمونه جداسازی شده و ازجمله نمونه
انتخاب شده صورت گرفت .شناسایی باکتریهای جداشده
در سه مرحله شناسایی مورفولوژیکی ،آزمونهای
بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی انجام شد.آزمونهای
بیوشیمیایی انجام شده عبارت بودند از آزمونهای کاتاالز،
اکسیداز ،تولید اندول ،سولفید هیدروژن ،بررسی حرکت،
متیل رد ،Voges-Proskauer ،سیترات ،احیاء نیترات،
هیدرولیز نشاسته ،هیدرولیز کازئینTriple suger ( TSI ،
 )Iron Agarو حساسیت به پنی سیلین .بهمنظور شناسایی
قطعی سویه باکتریایی از روش شناسایی ژنتیکی Neighbor
 joiningو بالست در منابع ژنتیکی  Gene bankاستفاده شد.
جهت تکثیر ناحیه  16S rDNAاز پرایمرهای یونیورسالبا
توالیهای زیر استفاده شد:

برای اندازهگیری و تخمین زیستتوده نمونهها به مدت
 10دقیقه با دور 5000 rpmسانتریفیوژ شدند .سپس در
دمای  40درجه سانتیگراد برای  1ساعت قرار داده شدند.
بدین ترتیب وزن رسوب سلولی به دست آمد که رشد
ارگانیسمها از طریق وزن خشک سلولیشان محاسبه شد.
 -2اسپکتروسکوپی ( FT-IR

Fourier Transformed

)Infrared

از طیفنمای  FT-IRبرای مقایسه ساختار آسفالتین
قبل و بعد از تجزیه استفاده شد .برای انجام  FT-IRنمونهها
روی دیسکهای ( KBrساختشرکت  Merckآلمان) قرار داده
شدند .اسپکتروسکوپی و تفکیک و تجزیه نمونهها ،در
محدودهی باالی  4cm-1و در دامنهی بین  400 cm-1تا
4000به دست آمد.

'fD1:5' CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3
'rD1:5' CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC 3
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برای کشت نمونهها از محیط کشت معدنی استریل
 ISO 9439استفاده شد .این محیط کشت شامل مواد معدنی
زیر بود 0/085 KH2PO4:گرم 0/21 K2HPO4 ،گرم،
 0/33 Na2HPO4.12H2Oگرم 0/005 NH4CL ،گرم،
 0/0225 MgSO4.7H2Oگرم 0/0275 CaCL2.6H2O ،گرم
و  0/025 FeCL3.6H2Oگرم .مقادیر ذکر شده بر اساس گرم
تجزیه زیستی آسفالتین
در حجم  1000میلیلیتر است %0/05 .از پودر
بهمنظور بررسی تجزیه زیستی آسفالتین ،نمونهها بعد
آسفالتیناستخراجشدهبه محیط کشت اضافه و pHآن حدود
از  20 ،2و  50روز در دو دمای  25و  45درجه سانتیگراد
 7 0±/2تنظیم شد .به مدت  48ساعت در انکوباتور شیکردار
بررسی شدند .در ابتدا آسفالتین از محیطهای کشت با
با دمای  45درجه سانتیگراد با سرعت 200 rpm
کاغذصافی جدا شد .سپس از حالل تولوئن برای آسفالتینی
گرماگذاری شدند .کشت اول نمونهها با  5بار تکرار در محیط
که روی کاغذ صافیها باقیمانده بود استفاده شد.بعد از
کشت  ISO 9439جهت جداسازی باکتریهای توانا در
تبخیر تولوئن ،وزن آسفالتین بعد از تجزیه به دست آمد و
تجزیه زیستی آسفالتین انجام شد .بهمنظور افزایش بار
درصد تجزیه آسفالتین بهصورت زیر محاسبه شد:
میکروبی و سهولت در جداسازی و تخلیص،،از محیط کشت
 × 100میزان آسفالتین قبل از تجزیه – میزان آسفالتین بعد از تجزیه
میزان آسفالتین قبل از تجزیه

طباطبایی و همکاران

برنامه دمایی و زمانی پرایمرها طبق جدول  1انجام شد.
جدول-1برنامه دمایی و زمانی پرایمرها.
95°C
95°C
55°C
72°C
72°C

 5دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه
1دقیقه و  30ثانیه
 10دقیقه

توالی یابی و نتایج آزمونهای بیوشیمیایی ،باکتری
موردنظرBacillus weihenstephanensisسویهDSM 11821
با درصد تشابه  99درصد بود.

1چرخه
30چرخه

نتایج بهدستآمده از آزمایش تجزیه زیستی آسفالتین

میزان آسفالتین در زمان ها و دمای مختلف در
جدول  3نشان دادهشده است .جدول  4درصد تجزیه
آسفالتین توسط باکتریها نشان دادهشده است.

 1چرخه

نتایج

نتایج حاصل از بررسیهای مورفولوژیکی

میزان بیومس

کلنی باکتری انتخاب شده دارای حاشیهای دندانهشکل،
رنگ کرمی و با اندازهی تقریبی  8میلیمتر بود .مرکز کلنی
دارای مقداری برآمدگی بود (شکل  .)2میکروسکوپی باکتری
بهصورت باسیل مشاهده شد(شکل  .)3این باکتری حاوی
اسپور (سبزرنگ) بود که در شکل 4نشان داده شده است.

جدول  5میزان بیومس یا زیستتوده در مدتزمانهای
 20 ،2و  50روز در دو دمای  25و  45درجه سانتیگراد
نشان می دهد.طبق نتایج باالترین میزان بیومس بعد از 2
روز گرماگذاری مشاهده شد که میتوان نتیجه گرفت
باکتری بیشترین میزان رشد را در محیط کشت در
مدتزمان  48ساعت دارا بود.

نتایج حاصل از آزمون های بیوشیمیایی و آزمون های

مولکولی

جدول  2مجموعه آزمونهای بیوشیمیایی انجام شده به
همراه نتایج نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدستآمده از

شکل  -2کلنی باکتری در محیط کشت نوترینت آگار.

شکل  -3رنگآمیزی گرم و شکل میکروسکوپی باکتریشکل  -4رنگآمیزی ماالشیت گرین و اسپورهای باکتری
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جدول  -2مجموعه آزمون های بیوشیمیایی انجام شده.
ردیف

آزمون

کاتاالز
اکسیداز
تولید اندول
تولید سولفید هیدروژن

+
-

5
6
7
8
9
10
11
12
13

حرکت
متیل رد
سیترات
احیاء نیترات

+
+
-

هیدرولیز نشاسته
هیدرولیز کازئین
حساسیت به پنیسیلین

+
+
مقاوم

1
2
3
4

A/A

TSI

جدول  -3میزان آسفالتین در محیط کشت در زمان و دمای مختلف.
میزان آسفالتین در
زمان صفر
0/05
0/05

میزان آسفالتین
کشت  2روزه
0/0339
0/017

میزان آسفالتین
کشت  20روزه
0/0260
0/0155

میزان آسفالتین
کشت  50روزه
0/0220
0/0145

جدول -4درصد تجزیه آسفالتین در زمان و دمای مختلف.

دما ()°C

درصد تجزیه آسفالتین کشت
 2روزه

25
45

درصد تجزیه آسفالتین
کشت  20روزه

33/2
66

دما
درجه سانتیگراد
25
45

جدول -5

48
69

میزان بیومس در زمان و دمای مختلف.

میزان بیومس کشت
 20روزه

میزان بیومس کشت 2
روزه

0/005
0/001

0/0365
0/01

5

درصد تجزیه آسفالتین کشت
 50روزه
56
71

میزان بیومس کشت
 50روزه
0/001
0/001
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دما ()°C

نتایج

طباطبایی و همکاران

نتایج حاصل از اسپکتروسکوپی FT-IR

آن توسط باکتریها را نشان می دهد .نمودارهای  2تا 7
مربوط به اسپکتروسکوپی FT-IRباکتری بعد از  20 ،2و 50
روز در دو دمای  25و  45درجه سانتی گراد را نشان
میدهد.

برای مقایسه ساختار آسفالتین قبل و بعد از تجزیه از
اسپکتروسکوپی  FT-IRاستفاده شد .نمودار  1مربوط بهFT-
 IRآسفالتین قبل از اضافه کردن به محیط کشت و تجزیه

نمودار  -1اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین طبیعی.

نمودار  -2اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  2روز گرماگذاری در دمای  25درجه سانتیگراد.

نمودار  -3اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  2روز گرماگذاری در دمای  45درجه سانتیگراد.
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نمودار  -4اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  20روز گرماگذاری در دمای  25درجه سانتیگراد.

نمودار  -7اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  50روز گرماگذاری در دمای  45درجه سانتیگراد.
بحث

فاز پایدار مجموعه میکروبی غنیشده بعد از  10هفته
مشاهده شد ( .)11توسلی و همکاران جداسازی
میکروارگانیسمها را به مدت  2ماه در دمای  28درجه

مطالعهای که توسط  Pineda-Floresانجام شد ،رشد
مجموعه میکروبی در کاسوی آگار طی  40هفته ارزیابی شد.
7
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نمودار  -6اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  50روز گرماگذاری در دمای  25درجه سانتیگراد.
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نمودار  -5اسپکتروسکوپی  FT-IRبرای آسفالتین تجزیهشده بعد از  20روز گرماگذاری در دمای  45درجه سانتیگراد.

طباطبایی و همکاران

استافیلوکوکوس هومینیس بود و گونههای مجموعه  4شامل
باسیلوس سرئوس و لیزینی باسیلوس فوزیفورمیس بودند .در
شرایط  shakingدر مدت  2ماه در  40درجه سانتیگراد
میزان تجزیه  4مجموعه میکروبی به این صورت گزارش شد:
مجموعه  51/5 :1درصد ،مجموعه  ،%43 :2مجموعه :3
 21/5درصد ،مجموعه  33/5 :4درصد و در شرایط  staticو
پایدار میزان تجزیه به این صورت بود :مجموعه ،%32 :1
مجموعه  ،%27 :2مجموعه  ،%15 :3مجموعه .)18( %24 :4
در مطالعهایکه توسط الوانیاروی گارسیاال
TERIG02
سویه
پتروالریا()Garciaellapetrolearia
انجامشد ،کاهش ویسکوزیته نفت خام  Jodhpurهنگامیکه
آسفالت همراه با مالس بهعنوان منبع کربن استفاده شد
 42%بود درحالیکه هنگام استفاده از آسفالت بهعنوان تنها
منبع کربن ،ویسکوزیته فقط  %37کاهش پیدا کرد (.)3
با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه با سپری
شدن زمان میزان تجزیه نیز بیشتر شد ،اما برخالف
گزارشهای دیگر بیشترین میزان تجزیه زیستی طی  2روز
اول اتفاق افتاده بود .باکتری بیشترین میزان تجزیه را در
دمای  45درجه سانتیگراد پس از  20 ،2و  50روز از زمان
گرماگذاری داشت و این نشاندهندهی توانایی باالی این
باکتری در تجزیه و استفاده از آسفالتین بهعنوان منبع کربن
و انرژی در دماهای باال است که با توجه به مطالعات انجام
شده و درصدهای تجزیه آسفالتین میتوان گفت که تاکنون
هیچ باکتری که بتواند  56درصد آسفالتین را در مدتزمان
 50روز در دمای  25درجه سانتیگراد تجزیه نماید و
همچنین هیچ باکتری که بتواند در دمای  45درجه
سانتیگراد در زمان های مختلف  2 ،20و  50روز این میزان
آسفالتین را تجزیه نماید ،جداسازی و شناسایی نشده است.
این باکتری بهترین نمونه برای تجزیه زیستی آسفالتین در
دماهای مختلف میباشد که قادر است از آسفالتین بهعنوان
تنها منبع کربن استفاده کند و میتواند برای حذف
آسفالتین در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.با

سانتیگراد ،در  200 rpmدر  pH= 7/4در محیط حاوی
 5 L-1آسفالتینانجام دادند ( .)17جهرمی و همکاران
جداسازی نمونهها را در محیط کشت مایع که شامل
asphaltenes 10 ،K2HPO4 13.9 g/L ، KH2PO4 2.7 g/L
NaNO3 1 ،yeast extract 0.5 g/L،NaCl 1 g/L ،g/L
 ،(NH4)2SO4 10%(w/v) ،MgSO4, 2.5%(w/v) ،g/Lبود،
انجام دادند .نمونهها در شرایط  shakingبه مدت یک هفته
در  40درجه سانتیگراد و در  120 rpmگرماگذاری شده
بودند (.)18
در مطالعه حاضر ،جداسازی نمونههای باکتریایی در دو
دمای  25و  45درجه سانتیگراد در  pH: 7 ±0/2انجام شد
که کدورت قابلتوجهی در ارلن ها پس از  2روز مشاهده شد
که پس از مراحل غنیسازی به مدت  1هفته کلنیهای
باکتریها در محیط کشت جامد مالحظه شد .غلظت ابتدایی
ال
آسفالتین  1g L-1انتخاب و برخالف کارهای مشابهی که قب ً
انجام شده بود طی مراحل جداسازی از هیچ منبع کربن و
انرژی مثل گلوکز و یا عصاره مخمر استفاده نشد و تنها منبع
کربن موجود در محیط کشت آسفالتین موجود در محیط
کشت بود .گلوکز و عصاره مخمر تنها برای غنیسازی
باکتریها و رشد بیشتر آنها به محیط کشت در مراحل
بعدی اضافهشده بودند .شرایطی که در انجام آزمایشها
استفاده شد برای سازگار کردن باکتریها و شرایطی مشابه
شرایط موجود در چاه نفت بود (دمای باال).
توسلی و همکاران  5میکروارگانیسم را جداسازی و
شناسایی کردند که شامل گونههای سودوموناس ،TMU2-5
باسیلوس لنتوس  ،TMU5-2باسیلوس لیکنی فورمیس
 ،TMU1-1باسیلوس سرئوس  TMU8-2و باسیلوس
فیرموس  TMU6-2بودند .این باکتریها  %46-40از
آسفالتین را تجزیه کردند ،اما در بین آنها باسیلوس لنتوس
 TMU5-2تواناترین گونه برای تجزیه آسفالتین بود (.)17
جهرمی و همکاران توانایی تجزیه زیستی آسفالتین را در 4
مجموعه میکروبی در لجن و خاکهای آلودهشده به نفت
موردبررسی قراردادند .گونههای مجموعه  1شامل
سودوموناس آئروجینوزا و سودوموناس فلوئورسنسبود.
مجموعه  2شامل گونههای سیتروباکتر آمالوناتیکوس و
انتروباکتر کلوآسهبود .مجموعه  3فقط شامل گونهی
g

مقایسه نمودار بهدستآمده از  FT-IRآسفالتین طبیعی و
با توجه به پیک اول نمودار در محدودهی،cm-1 3400

مربوط به فرکانس ارتعاشی  OHمیباشد که نتایج FT-
 IRدر مدتزمانهای مختلف و دماهای  25و  45درجه
8
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CHآروماتیک و آلیفاتیک می باشد و با مقایسهی FT-
 IRنمونه در مدتزمانهای مختلف میتوان نشان داد که
این باکتری توانایی باالیی برای استفاده از این ترکیبات را
دارد و این گروهها بهتدریج از ساختمان آسفالتین حذف

شدند .محدودهی  ،cm-1 1800-1600مربوط به پیوند

های دوگانه آلکنی C=Cترکیبات آروماتیک موجود در
ساختمان آسفالتین است که تغییر چندانی در نمودار آنها

دیده نشد .محدودهی بین  ،cm-1 1600-1400مربوط به

اتصاالتC-N, C-S,

C-Oدر ساختمان آسفالتین

میباشد .با مشاهده و مقایسه نتایج حاصل از FT-IR

این تحقیق در مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده
است و از حمایتهای تحقیقاتی این مرکز مراتب سپاس را
داریم.
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بهدستآمده نتیجه میشود که بخشی از این اتصاالت آمینی
نیز توسط باکتری مورداستفاده قرارگرفته است و میزان آن
در آسفالتین کاهشیافته است.
به طور کلی تجزیهی زیستی آسفالتین فرآیند مفید و
سودمندی است زیرا بسیاری از هیدروکربنهای نفت سمی
هستند و هنگامیکه مواد شیمیایی محلول در آب بیشتر
میشوند ،تأثیرات زیان باری روی ارگانیسمها دارند و به

تقدیر و تشکر

پیک بعدی در محدودهی  ،cm-1 3000-2800مربوط به
ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن گروه های
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سانتیگراد به این صورت بود که با گذشت زمان باکتری
روی گروه های هیدروکسیل موجود در ساختمان آسفالتین
اثر گذاشته و میزان آن را در آسفالتین کاهش داده است.

همین دلیل حاللیت هیدروکربنهای آروماتیک بسیار مهم
میباشد .در این مطالعه آسفالتین توسط باکتریها
تجزیهشده و باکتریها قادر بودند از آن بهعنوان تنها منبع
کربن و انرژی استفاده کنند .میتوان نتیجهگیری کرد که
باکتری بیشترین توانایی را در تجزیه و معدنی کردن
آسفالتین داشت و Bacillus weihenstephanensisسویه
DSM 11821جدا شده از نمونه نفت خام میتواند برای
کاربردهای صنعتی بهمنظور حذف آسفالتین با درصد باال و
دمای باال و دمای محیطی بکار گرفته
شود.بهطورکلیبیشترین میزان تجزیه توسط باکتریها بر
روی گروه های  CHآروماتیک و آلیفاتیکو گروه های
OHموجود در ساختمان آسفالتین و توانایی باالی آنها در
استفاده از این ترکیبات بود .در مطالعه حاضر باکتریها
توانسته بودند روی تمام بخشهای آسفالتین تأثیرگذار
باشند.
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