1398  پاییز،3  شماره،89  جلد،مجله علوم و فنون هستهای

GCWx8 کاهش و رسوبگذاری اورانیم با استفاده از باکتری بیهوازی شیوانال اس پی
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 یکي از راهکارهای مؤثری است که در دو دههی گذشته با هدف، کاهش و رسوبگذاری اورانیم با استفاده از باکتریهای بيهوازی:چکیده
 قابلیت یک باکتری بيهوازی اختیاری با، در این پژوهش. مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است،کاهش انتشار اورانیم در محیط
 محلول اورانیل، برای این منظور. در کاهش و حذف اورانیم از محلولهای آبي مورد بررسي قرار گرفته استGCWx8 نام شیوانال اس پي
، نتیجهی این واکنش. در شرایط بيهوازی در تماس قرار داده شدGCWx8  با باکتری،استات در حضور سدیم الکتات به عنوان الکتروندهنده
 فرابنفش و- تجزیهی رسوب با استفاده از طیف دیدگاني.حذف اورانیم از محلول و تشکیل یک رسوب قهوهای رنگ حاوی باکتری و اورانیم بود
. استU(IV)  گالوانواستات (شرکت اتولب هلند) نشان داد که بیشتر اورانیم موجود در رسوب به شکل کاهیدهی/دستگاه پتانسیواستات
 برای حذف اورانیم توسطpH  بهترین. سازوکار کاهش است،بنابراین سازوکار حذف اورانیم از محلول توسط این باکتری در شرایط بيهوازی
 تغییرات غلظت اورانیم. بهدست آمد90%  برابر با109 mL-1  و حداکثر درصد حذف اورانیم از محلول در چگالي سلولي6/8  برابر باGCWx8
 ثابت سرعت واکنش کاهش، بر همین مبنا.در محلول نسبت به زمان در روز اول با سینتیک واکنش درجهی اول تطابق مناسبي داشت
 به عنوان یک باکتریGCWx8  سویهی شیوانال اس پي، در نتیجه. محاسبه شد0/06 h-1  برابر باGCWx8 میکروبي اورانیم توسط سویهی
.توانمند در کاهش میکروبي اورانیم تعیین شد
GCW8  باکتری بيهوازی شیوانال اس پي، اورانیم، رسوبگذاری،کاهش
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Microbial reduction and precipitation of uranium using anaerobic
bacteria Shewanella sp GCWx8
A. Zaheri, A.R. Keshtkar*, F. Fatemi
Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran - Iran

Abstract: The microbial reduction and precipitation of uranium using anaerobic bacteria are one of the
effective methods considered during the last two decades to prevent permeation of the uranium to the
environment. In this study, the capability of a facultative anaerobic bacterium, Shewanella sp GCWx8,
for reduction and removal of the uranium from the aqueous solutions are investigated. Thus, uranyl
acetate is introduced into the bacteria anaerobically in the presence of the sodium lactate as an electron
donor. This process resulted in the removal of the uranium from the solution and the formation of a
precipitate containing uranium and cells. The analysis of the precipitate, using both Auto-lab and UV-vis
spectra, confirmed that most of the uranium in the precipitate was in the from of reduced uranium, U(IV).
Therefore, the mechanism of uranium removal by the strain GCWx8 in the aerobic condition is a
reduction process. The best pH for a uranium removal by the GCWx8 was obtained 6.8, and the
maximum removal percent at the cell density of 109 (cells per milliliter) has gained 90%. The first order
of the reaction rate was satisfactory for bioreduction at the first day of the incubation. Based on the first
order of the reaction rate assumption for the uranium bioreduction, the reaction rate constant was
obtained 0.06 hr-1. As a result, strain Shewanella sp GCWx8 was found as an able bacterium for the
uranium bioreduction.

Keywords: Reduction, Precipitation,Uranium, Anaerobic bacteria Shewanella sp GCWx8
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اورانیم یک فلز سنگین و پرتوزا است که به جهت استفادهی آن
در ساخت سوختهای هستهای ،مهمترین عنصر در صنعت
هستهای به شمار ميرود [ .]1در نتیجهی فعالیت تأسیسات
هستهای ،مقدار قابل مالحظهای اورانیم از طریق پسماند به
محیط زیست وارد ميشود [ .]2سمّیت شیمیایي و پرتوزایي
اورانیم ،ورود این فلز به طبیعت را به یک نگراني زیستمحیطي
تبدیل نموده است .بنابراین ،مدیریت پسماندهای حاوی اورانیم
قبل از ورود به طبیعت کامالً ضروری و اجتنابناپذیر است [.]3
به منظور حذف اورانیم از محلولهای آبي از روشهای مختلفي
از قبیل فرایندهای غشایي [ ،]6-4تبادل یون [ ]8 ،7و حذف
زیستشناختي [ ]9استفاده شده است .در این میان ،روشهای
زیستشناختي فرایندهای مؤثری هستند که از طریق
سازوکارهای مختلف ،قادر به رفع آلودگي محیط از مواد پرتوزا
از جمله اورانیم هستند [.]10
اورانیم در طبیعت معمو ًال به دو شکل شش ظرفیتي،
) ،U(VIو چهار ظرفیتي ،U(IV) ،وجود دارد .اورانیم شش
ظرفیتي انحاللپذیری باالیي در آب و در نتیجه تحرک
باالیي در محیط دارد ،در حاليکه شکل کاهیدهی آن ،دارای
انحاللپذیری بسیار پایین و در نتیجه تحرک کمي در آب و
محیط است [ .]12 ،11توانایي برخي از باکتریهای بيهوازی
در کاهش اورانیم از حالت ) (VIبه حالت ) (IVیکي از
راهکارهای مؤثری است که طي بیش از دو دههی اخیر برای
محصورسازی اورانیم در محیط با هدف کاهش انتشار آن
مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است [.]14 ،13
باکتریها با اورانیم معمو ًال برهمکنشهای مختلفي شامل
جذب ،انباشتگي در سلول ،رسوبگذاری ،اکسایش و کاهش
دارند [ .]18-15 ،13از مزیتهای مهم کاهش میکروبي نسبت
به سایر روشهای حذف میکروبي اورانیم ميتوان به دو مورد
شامل حذف درجای 1اورانیم در محل آلوده و نیز ایجاد یک
ترکیب نامحلول در آب اشاره نمود [.]19 ،11
اولین بار ،الولي [ ]13در سال  1991توانست اورانیم
محلول را توسط دو گونهی باکتریایي با نامهای جي اس 15 -و
آلتروموناس پوتری فاسیِنس 2بکاهد .سویههای مختلفي از
جنسهای باکتریایي شیوانال ،3ژئوباکتر ،4دسولفوویبریو 5و

کلوستریدیم 6در شرایط بيهوازی قادر به کاهش میکروبي
اورانیم هستند [ .]14جنس باکتریایي گرم منفي و بيهوازی
اختیاری شیوانال از مهمترین جنسهای باکتریایي است که
توانایي باالی آن در کاهش میکروبي اورانیم به اثبات رسیده و
برخي گونههای آن شامل شیوانال اونیدنسیس ،7شیوانال پوتری
فاسیِنس 8و شیوانال آلگا 9تاکنون به این منظور شناسایي شده و
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]23-20 ،14مزیت مهم
باکتریهای از جنس شیوانال نسبت به باکتریهای بيهوازی
اجباری در همین بيهوازی اختیاری بودن آن است؛ بدین
معني که امکان حمل و نقل و کشت سریع این باکتری تا جرم
دلخواه در شرایط هوازی وجود دارد [.]20
هاس و نورساپ [ ]22اثر کمپلکسدهندههای مختلف بر
نرخ کاهش اورانیم توسط گونهی شیوانال پوتری فاسیِنس را
بررسي کردند [ .]22شنگ و همکاران [ ]24نیز کار مشابهي را
با سویهی شیوانال اونیدنسیس  MR-1انجام دادند .چروینسکي
و مولن و همکاران [ ]21 ،20نیز نشان دادند که امکان تغییر
ترکیب ایزوتوپي اورانیم طي فرایند کاهش توسط سویهی
 MR-1وجود دارد .آنها نشان دادند که وقتي بخشي از
اورانیم موجود در محلول توسط سویهی مذکور کاهیده شده و
رسوب ميدهد ،درصد ایزوتوپ سبکتر در رسوب بیش از
محلول اولیه خواهد شد .آنها دریافتند که قابلیت و امکان
استفاده از این پدیده در غنيسازی اورانیم وجود دارد [،20
 .]21نتیجههای بهدست آمده در دو پژوهش دیگر نشان داد که
توانایي باکتریهای از جنس شیوانال در کاهش اورانیم ناشي از
وجود آنزیمهای سیتوکروم 10است [ .]26 ،25مارشال و
همکاران ] [27نشان دادند که طي فرایند کاهش میکروبي
توسط  ،MR–1رسوبهای اورانیم به صورت نانوذره تشکیل
ميشوند .رسوبهای تشکیل شده طي کاهش میکروبي اورانیم،
بیشتر در ناحیهی خارج از غشای سلولي و مقداری هم در
فضای پریپالسمیک تجمع ميکنند.
با توجه به فعالیت تأسیسات هستهای و تولید پسماندهای
حاوی اورانیم در ایران ،توسعهی فرایندهای مؤثر در رفع
آلودگي اورانیم با هدف جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست
امری اجتنابناپذیر است .با وجود اینکه مقالههای مختلفي در
جهان در زمینهی کاهش میکروبي اورانیم ارایه شده ،منبع
علمي خاصي در این زمینه در ایران مشاهده نميشود .بنابراین،

1. In- sita
2. Alteromonas putrefaciens
3. Shewanella
4. Geobacter
5. Desulfovibrio

6. Clostridium
7. Shewanella oneidensis
8. Shewanella putrefaciens
9. Shewanella alga
10. Cytochrome
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کاهش و رسوبگذاری اورانیم با استفاده از باکتری بيهوازی . . .

انجام فعالیت پژوهشي در این زمینه با هدف توسعهی یک
روش مؤثر برای رفع آلودگي ميتواند در کشور بسیار مفید و
کاربردی باشد.
همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر سویهی
شیوانال اونیدنسیس  MR-1به عنوان شناخته شدهترین
سویهی کاهندهی اورانیم نسبت به سایر گونهها و سویههای
جنس شیوانال به شمار ميرود [ ،]27 ،26 ،24 ،21 ،20معرفي
سویههای جدید از جنس شیوانال که توانایي و سرعت کاهش
مشابه و یا باالتری نسبت به سویهی مذکور داشته باشند؛ دارای
ارزش علمي ،کاربردی و نواوری خواهد بود .در این پژوهش
توانایي یک سویهی باکتریایي از جنس شیوانال با نام شیوانال
اس پي  GCWx8در کاهش و رسوبگذاری اورانیم مورد
مطالعه و بررسي قرار گرفته است .این باکتری در هیچ پژوهش
دیگری تاکنون به منظور کاهش میکروبي مورد استفاده قرار
نگرفته است .همچنین ،معادله و ثابت سرعت واکنش کاهش
میکروبي اورانیم توسط سویهی  GCWx8تعیین شده است.
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 2.2تهیهی مایهی تلقیح

پس از کشت ،محیط حاوی باکتری در دمای  4 ˚Cبا دور
همزدن  4500 rpmو به مدت  30 minدر سانتریفوژ تحت
عمل جداسازی قرار گرفت .پس از دور ریختن مایع باقيمانده،
باکتریها در بافر سدیم بيکربنات ( )2 gL-1حل شده و مجدداً
با هدف شستشو در شرایط گفته شده در سانتریفوژ تحت
عمل جداسازی قرار گرفت .پس از دور ریزی مجدد محلول،
باکتریهای شسته شده در حجم مناسبي از بافر بيکربنات به
صورت سوسپانسیون در آمده و  pHآن روی مقدارهای مناسب
تنظیم شد .مقدار  pHمحلولها توسط یک pHسنج (متراُهم
مدل  )691تعیین شد.
 3.2شمارش باکتری

برای شمارش باکتری در مایهی تلقیح (با هدف تنظیم نهایي
چگالي سلولي در محلول کاهش) ،از کدورتسنجي به کمک
طیف جذب دیدگاني -فرابنفش استفاده شد .برای این منظور،
میزان جذب پنج محلول سوسپانسیون باکتری با چگالي سلولي

 .2مواد و روشها
 1.2ریزموجودات و محیط کشت

در این پژوهش از یک سویهی گرم منفي بيهوازی اختیاری با
نام شیوانال اس پي  GCWx8استفاده شده است .این
باکتری به صورت لیوفیلیزه (خشکشدهی انجمادی) از
مرکز ملي ذخایر ژنتیکي و زیستي ایران  )IBRC(1با
کد آی بي آر سي -ام  4029تأمین شد .فعالسازی و کشت
این باکتری (مطابق با پیشنهاد بانک میکروبي پیشگفته) در
محیط کشت مایع  2/5 MHدرصد (جدول  )1در شرایط
هوازی ،دمای  pH 8 ،34 ˚Cو سرعت همزدن  150 rpmبه
مدت  24 hانجام شد.

تعیین شده بود) به عنوان محلولهای استاندارد در دیدگاني-
فرابنفش خوانده و یک خط صاف با دقت باالیي رسم شد
(شکل  .)1برای تعیین چگالي سلولي هر نمونهی دلخواه ،نمونه
به منظور خواندن میزان جذب در دستگاه فرابنفش قرار داده
شده و بر اساس خط رسم شده ،یک چگالي سلولي به آن
نسبت داده شد.
0/8

y = 0/1275x + 0/0024
R2 = 0/9999

0/4

0/2

0
6

5

4

3

2

1

0

چگالی سلولی ( )×10 mL
-1

8

شکل  .1نمودار استاندارد تعیین چگالي سلولي بر اساس میزان جذب در
طیفنمایي فرابنفش.

)1. Iranian biological resource center (IBRC

0/6

جذب

جدول  .1ترکیبهای موجود در یک لیتر محیط کشت مایع ( 2/5درصد
 )MHبرای کشت سویهی GCWx8
مقدار )(g
ماده
5
Peptone
10
Yeast extract
1
Glucose
20/25
NaCl
1/75
MgCl2
2/40
MgSO4.7H2O
0/50
KCl
0/09
CaCl2
0/015
NaHCO3
0/0065
NaBr

مشخص (که قبالً با استفاده از میکروسکوپ نوری و الم نئوبار
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 4.2محیط کاهش

مقداری گاز هیدروژن از طریق یک سرنگ انسولین به داخل

برای انجام واکنش کاهش ،معمو ًال از یک محلول حاوی اجزای

ویالها تا فشار مثبت  0/6 barتزریق شد .مایهی تلقیح پیش از

مختلفي شامل اورانیم ،برخي نمکها ،مقداری مناسب از یک

این به دست آمده نیز به همین روش در ویالهای جداگانه،

الکتروندهنده ،ویتامینها و مقدار جزیي از مواد معدني استفاده

بيهوازی شد تا از ورود اکسیژن به نمونهها در هنگام تلقیح

ميشود .مقدارهای مورد استفاده از ترکیبهای پیشگفته در

جلوگیری شود.

منبعهای علمي مختلف با هم تفاوتهایي دارد .ترکیب محیط
 6.2تعیین درصد و سینتیک حذف اورانیم

کاهش در این پژوهش ،براساس اطالعات موجود در دو منبع

درصد حذف اورانیم از طریق فرایند کاهش چنین محاسبه شد.

علمي معتبر (یک ثبت اختراع و یک پایاننامه ،هر دو از یک
گروه در دانشگاه  )MITانتخاب شده است [ .]20جدول 2

ترکیب محیط کاهش مورد استفاده در این پژوهش را نشان

C −C f
= درصد حذف
100
C

() 1

ميدهد .مقدار  pHمحلولها با افزودن سدیم بيکربنات تنظیم
شد .نمونهها پس از تهیه و تنظیم  ،pHدر حجمهای 9 mL

که در آن C ،و  C fغلظت یون فلزی به ترتیب در محلول

در شیشههای نمونه با حجم کل  25 mLقرار داده شد.

اولیه و در محلول نهایي برحسب ( )mMاست.
با فرض این که فرایند کاهش میکروبي مطابق با واکنش

 5.2تأمین شرایط بیهوازی

درجهی اول انجام ميشود ،رابطههای زیر برقرار خواهد بود

برای ایجاد شرایط بيهوازی در ویالها ،از روش جایگزیني گاز

[:]29

استفاده شد [ .]28ابتدا ویالهای حاوی محلول کاهش توسط
یک گاز مخلوط ( 90%نیتروژن و  10%کربن دیاکسید) از

dC t
= kC t
dt
C
ln ( ) = kt
Ct

−

() 2

طریق یک کانول مخصوص گازدهي شد تا اکسیژن موجود در
محلول و هوای باالی آن ،خارج و گاز مخلوط جایگزین آن

() 3

شود .پس از حدود ده دقیقه گازدهي ،کانول از ویال خارج و
همزمان درب الستیکي آن بسته شد تا از ورود مجدد اکسیژن

که در آن Ct ،t ،و  kبه ترتیب زمان ( ،)hغلظت ( )mMیون

جلوگیری شود .در ادامه ،ویالها تـوسط دربهای آلومینیمي

-1

بسته شدند .پس از بستن ویالهـا ،به منظور اطمینان از

فلزی در محلول در لحظهی  ، tو ثابت سرعت واکنش ( )h

بيهوازی شدن و بيهوازی ماندن ویالها در طول آزمایش،

است.

جدول  .2مقدار ( )mg L-1نمکها ،ویتامینها و مواد معدني در یک لیتر محلول کاهش
نمکها

مواد معدني

ویتامین

ماده

مقدار

ماده

مقدار

ماده

مقدار

NH4Cl

250

پي -آمینو بنزوئیک اسید

0/05

MnCl2, 4H2O

0/1

KCl

500

تیامین -هیدروکلریک اسید

0/02

CoCl2, 6H2O

0/12

CaCl2, 2H2O

150

پیرودوکسین -هیدروکلریک اسید ()B6

0/1

ZnCl2

0/07

NaCl

1000

سیانوکوباالمین ()B12

0/001

H3BO3

0/06

MgCl2, 6H2O

620

NiCl2, 6H2O

0/025

CuCl2, 2H2O

0/015

Na2MoO4, 2H2O

0/025

FeCl2, 4H2O

1/5
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 7.2تجزیهی عنصری

کاهش توسط باکتری مذکور را در حدود  109 mL-1گزارش

برای اندازهگیری غلظت اورانیم در محلول از طیفسنجي نشر

کرده است .هاس [ ]22نیز برای بررسي اثر کمپلکسهای آبي

اتمي -پالسمای جفتشدهی القایي (پرکین المر اپتیما )2000

بر کاهش میکروبي اورانیم توسط شیوانال پوتری فاسیِنس ،از

و همچنین برای تعیین حالت اکسایشي اورانیم (و در نتیجه

چگالي سلولي  109 mL-1استفاده نمود .بنابراین ،در این

اثبات سازوکار کاهش در رسوبها) از طیفسنجي دیدگاني-

پژوهش نیز از همین چگالي سلولي استفاده شد.

فرابنفش و دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات استفاده شد.

دمای گرمادهي در بحث کاهش میکروبي اورانیم یک

استفاده از طیف دیدگاني -فرابنفش به منظور تعیین حالت

پارامتر مهم و مؤثر به شمار ميرود [ .]32باتوجه به نتیجههای

اکسایشي اورانیم پیش از این نیز با هدف اثبات کاهش

برخي از پژوهشهای انجام شده در خصوص استفاده از

میکروبي مورد استفاده قرار گرفته است [ .]30برای این منظور،

گونههای باکتریایي از جنس شیوانال در کاهش میکروبي ،دمای

رسوب به دست آمده در فرایند کاهش میکروبي در  4میليلیتر

مناسب برای کاهش میکروبي اورانیم توسط این باکتری در

سیتریک اسید  10 mMحل شد .در ادامه ،با عبور محلول از

حدود  30˚Cاست ] .[33 ،27 ،21 ،13از اینرو در این

صافي  0/2 µMباکتریها از محلول جدا شد .جذب نمونهها در

پژوهش نیز از دمای  30˚Cاستفاده شد.

طول موجهای بین  300تا  800 nmخوانده شده و طیف نظیر

وجود یک الکتروندهنده برای انجام واکنش کاهش اورانیم

آن رسم شد که در آن قلههای بین  400تا  450 nmمربوط به

توسط باکتریها الزم است .معمو ًال از الکتروندهندههای

اورانیم ) ،(VIقله در حوالي  665 nmمربوط به اورانیم )(IV

مختلفي همچون الکتات ،گلوکز ،استات و گاز هیدروژن برای

است [.]30 ،21

کاهش اورانیم استفاده ميشود .مقدار الکتروندهنده معمو ًال

استفاده از نمودارهای ولتامتری چرخهای برای نشان دادن

چند برابر بیشتر از مقدار استوکیومتری در نظر گرفته ميشود

وجود اورانیم کاهیده شده پیش از این در سال  2015به منظور

[ .]34 ،13بنابراین ،در این پژوهش ،از  10 mMسدیم الکتات

بررسي الکتروشیمیایي سوخت هستهای پیشنهاد شده است

به عنوان الکتروندهنده استفاده شد .الزم به ذکر است

[ .]31با وجود این ،استفاده از این نمودارها برای اثبات فرایند

ی موجود در ظرف واکنش (که برای
که هیدروژنِ گاز ِ

کاهش میکروبي تاکنون انجام نشده است .برای آمادهسازی

بيهوازیسازی به کار رفته است) نیز در کنار سدیم الکتات ،به

رسوب برای تجزیه با استفاده از دستگاه پتانسیواستات/

نوعي الکتروندهنده به شمار ميرود .مقداری یون استات هم

گالوانواستات ،ابتدا رسوب توسط کاغذ صافي از محلول جدا

(به علت استفاده از نمک اورانیل استات) در محلول وجود دارد.

شد .در ادامه ،رسوب با مقداری گرافیت مخلوط و مقداری

شرایط آزمایشها به طور خالصه در جدول  3آورده شده است.

نافیون به آن افزوده شد .مخلوط به دست آمده پس از خشک
شدن روی قاشک دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات قرار داده

جدول  .3شرایط آزمایش حذف اورانیم توسط باکتری  GCWx8در

شد .این کار بسیار سریع انجام شد تا از اکسایش مجدد اورانیم

pHهای مختلف
پارامتر

مقدار

دما

30 ˚C

الکتروندهنده (سدیم الکتات)

10 mM

مولن [ ]21نشان داد که میزان کاهش میکروبي اورانیم توسط

چگالي سلولي

109 mL-1

باکتری شیوانال اونیدنسیس ،در چگاليهای سلولي کمتر از

غلظت اورانیم

0/5 mM

طي آمادهسازی جلوگیری شود.
 8.2انتخاب چگالی سلولی ،دما و الکتروندهنده

 ،108 mL-1قابل توجه نیست .او چگالي سلولي بهینه برای
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به منظور درک بهتر اثر  ،pHمحلول مورد استفاده در این

 .3یافتهها و بحث
 1.3تعیین  pHمناسب

پژوهش با استفاده از نرمافزار ویژوال مینتگ شبیهسازی شد

برای بررسي اثر تغییرات  pHاولیهی محلول بر درصد حذف

(شکل  .)3به علت استفاده از سدیم بيکربنات در محلول

اورانیم و انتخاب  pHمناسب ،سایر پارامترها شامل چگالي

کاهش ،اورانیم بیشتر به شکل کمپلکسهای کربناتي ظاهر

سلولي ،الکتروندهنده و دما طبق جدول  3ثابت نگه داشته

ميشود .همانطورکه در شکل  3مشاهده ميشود ،در pHهای

شد .برای این منظور pH ،در بازهی  5/6تا  7/2با گام 0/4

بین  6تا  ،6/8کمپلکس دو کربناتي نسبت به دو نوع کمپلکس

تغییر داده شد .در کنار نمونههای اصلي ،چهار نمونهی کنترل

دیگر غالب است .کاهش  pHاز  6به  ،5/6باعث تبدیل بیشتر

منفي (باکتری کشته شده با گرما ،باکتری کشته شده با

اورانیم محلول از حالت دو کربناته به حالت یک کربناته ميشود

فرمالدهید ،هوازی و بدون باکتری) تهیه شد .نمونهها به مدت

که این تغییر باعث کاهش درصد جداسازی اورانیم از  85%به

 5روز گرمادهي شدند .شکل  ،2درصد حذف اورانیم از محلول

 %74را به دنبال خواهد داشت (شکل  .)2براساس مشاهدههای

را برای pHهای مختلف نشان ميدهد .همانطور که مشاهده

تجربي ،کاهش  pHبه مقدارهای کمتر از  ،6سختتر شدن

ميشود با افزایش  pHاز  5/6به  ،6درصد حذف اورانیم افزایش

تهیهی مایهی تلقیح یکنواخت (به علت کف کردن و لخته

ميیابد .با افزایش مجدد  pHاز  6تا  ،6/8تغییر چنداني در

شدن سلولها) را نیز به دنبال دارد .از طرف دیگر ،افزایش pH

درصد حذف رخ نميدهد .با افزایش بیشتر  pHاز  6/8تا ،7/2

از  6/8به  7/2نیز ،باعث کاهش درصد حذف اورانیم از  86%به

درصد حذف اورانیم مجدداً کاهش ميیابد .بنابراین ،بهترین

 %72ميشود .بنابراین به نظر ميرسد که فرایند کاهش

محدودهی  pHبرای حذف اورانیم توسط این سویه در شرایط

میکروبي اورانیم توسط باکتری  GCWx8در شرایطي که اورانیم

بيهوازی ،بازهی  6تا  6/8است.

به صورت کمپلکس دو کربناتي باشد ،بهتر انجام ميشود.

این محدوده با یافتههای تعدادی دیگر از پژوهشگران در

الزم به ذکر است که تأثیر  pHبر میزان کاهش اورانیم،

مورد سویهی  MR–1تطابق دارد .به عنوان مثال ،چروینسکي

تنها به نوع کمپلکس اورانیم بستگي ندارد؛ بلکه دو عامل دیگر

و همکاران ] [20و نیز بورگس و همکاران ] ،[27حذف اورانیم

شامل تفاوت در عملکرد آنزیمهای کاهنده و همچنین میزان

توسط سویهی شیوانال اونیدنسیس  MR-1را در pH 6/8

انحالل اورانیم کاهیده در pHهای مختلف نیز ممکن است

بررسي کردهاند .مولن و همکاران ] [21نیز بهترین محدودهی

مؤثر باشند [ .]21بنابراین با توجه به نتیجههای شکل  2و

 pHرا به منظور کاهش میکروبي اورانیم توسط سویهی

مطالب یاد شده ،مقدار  pHمناسب برای حذف اورانیم توسط

 MR–1بین  6/4تا  6/9گزارش نمودهاند.

باکتری  GCWx8برابر با  6/8در نظر گرفته شد.
90

100

(UO2)CO3()aq

80

80

درصد حذف اورانیم

40

توزیع کمپلکس

70

60

60
20
50
7/6

7/2

6/8

6/4

6

5/6

5/2

pH

0
8

7/6

7/2

6/8

6/4

6

5/6

5/2

pH

شکل  .2درصد حذف اورانیم از محلول توسط باکتری  GCWx8در
pHهای مختلف] .دما  30˚Cچگالي سلولي  ،109 mL-1مدت زمان
گرمادهي  5روز و غلظت اورانیم [0/5 mM

شکل  .3نمودار توزیع کمپلکسهای کربناتي در محلول مورد استفاده در
pHهای مختلف؛ شبیهسازی شده با استفاده از نرمافزار ویژوال مینتک.
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0/001

 2.3اثبات فرایند کاهشی

0/0005

)i (A

0

-0/0005

-0/001
1

-0/5

0
)E(V

0/5

-1

شکل  .4نمودار ولتامتری چرخهای به دست آمده از تجزیهی رسوب با
استفاده از دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات.
(الف)
0/03

0/02

جذب
0/01

0
800

700

600

500

400

300

طول موج ()nm

(ب)
0/03

0/02

جذب

پس از تعیین شرایط مناسب ،آزمایشهایي برای بررسي حالت
اکسایشي اورانیم موجود در رسوب و اثبات کاهش انجام شد .با
توجه به پژوهشهای پیش از این انجام شده ،محصول فرایند
کاهش میکروبي اورانیم ،یک رسوب تیره رنگ است [.]35 ،22
رنگ باکتری  GCWx8قبل از گرمادهي صورتي بود و پس از
گرمادهي باکتریها در حضور اورانیم و شرایط مناسب ،رسوبي
به رنگ قهوهای (حاوی باکتریها و اورانیم) در کف ظرف ظاهر
شد .این تغییر رنگ از صورتي به قهوهای را ميتوان به تجمع
اورانیم کاهیده در رسوب نسبت داد .با وجود این ،برای اثبات
این ادعا ،الزم بود رسوب به دست آمده تجزیه شود.
همانطورکه در مقدمه نیز ذکر شد ،حذف اورانیم از محلول
توسط باکتری ممکن است از طریق سازوکارهایي غیر از کاهش
نیز رخ دهد .برای اثبات حذف اورانیم با سازوکار کاهش توسط
سویهی  ،GCWx8الزم بود ثابت شود که اورانیم موجود در
رسوبها به شکل کاهیدهی ) U(IVاست .برای این منظور،
معمو ًال از روشهایي همچون طیفبیني فوتوالکترون پرتو
ایکس 1و جذب پرتو ایکس نزدیک ساختار لبهای 2استفاده
ميشود [ .]36 ،21با توجه به عدم امکان دسترسي به
روشهای یاد شده ،از دو سیستم جایگزین شامل دستگاه
پتانسیواستات /گالوانواستات و طیف نمای دیدگاني -فرابنفش
استفاده شد (شکلهای  4و .)5
مطالعهی الکتروشیمیایي اورانیم از طریق رسم نمودار
ولتامتری چرخهای نشان ميدهد که وجود یک قله در حوالي
 -0/5ناشي از وجود اورانیم کاهیده ،U(IV) ،است [.]31
شکل  ،4نمودار ولتامتری چرخهای را برای اورانیم موجود در
رسوب به دست آمده از کف ظرفهای واکنش طي کاهش
میکروبي اورانیم توسط سویهی  GCWx8نشان ميدهد .این
نمودار با استفاده از دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات رسم
شده است .همانطورکه در شکل  4دیده ميشود ،قلههای
موجود در حوالي  0/5و  ،-0/5به خوبي وجود شکل کاهیدهی
اورانیم در رسوب را نشان ميدهد .قلههای کوچکتری نیز در
حوالي صفر دیده ميشود که ناشي از وجود مقداری اورانیم
شش ظرفیتي است .وجود این اورانیم به احتمال زیاد ناشي از
اکسایش مجدد بخشي از اورانیم کاهیده بر اثر در معرض هوا
قرارگیری رسوب طي فرایند آمادهسازی است.
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0
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شکل  .5طیف فرابنفش (الف) محلول اولیه قبل از تلقیح باکتری و (ب)
محلول حاوی اورانیم استخراج شده از رسوب تشکیل شده پس از گرمادهي.
)1. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS
)2. X-ray absorption near edge structure (XANES
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 3.3بررسی نمونههای کنترل منفی

باکتری و نیز محلول اورانیم بازیابي شده از رسوب در شکل 5

همانطورکه در بخش  2.3ذکر شد ،در این پژوهش ،از چهار

نشان داده شده است .در طیف محلول اولیه قبل از تلقیح

نمونهی کنترل استفاده شده است .استفاده از این نمونههای

باکتری ،که همهی اورانیم به شکل ) U(VIاست ،تعدادی

کنترل به این منظور بوده که ثابت شود فرایند حذف اورانیم از

قلهی تیز بین  400تا  450 nmمشاهده ميشود؛ در حاليکه

محلول ،فرایندی ناشي از حضور باکتریهای زنده در شرایط

هیچگونه قلهای در  665 nmمشاهده نميشود (شکل  5الف).

بيهوازی است.

با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده توسط مولن ] [21و

در نمونهی کنترل منفي بدون باکتری ،هیچگونه رسوبي و

گائو ] [30و همکارانشان ،وجود قلههای بین  400تا 450 nm

تغییری در غلظت اورانیم موجود در محلول مشاهده نشد.

در طیف  UVنیز ناشي از حضور ) U(VIاست .در طیف UV

همچنین ،طیف فرابنفش این نمونه نیز حاکي از عدم وجود

محلول به دست آمده از انحالل رسوب در سیتریک اسید (که

) U(IVبود .بنابراین ،عدم حذف و کاهش اورانیم در این

شرح آمادهسازی آن در بخش  7.2آمده است) ،قلهی کامالً

نمونه ،ذهنیت شیمیایي بودن حذف و کاهش اورانیم را منتفي

مشخصي در  665 nmظاهر شده است (شکل  5ب) .گائو و

نموده و ثابت ميکند که کاهش اورانیم در آزمایشهای اصلي

همکاران وجود این قله را ناشي از حضور اورانیم کاهیده

ناشي از حضور باکتری بوده است.

) U(IVميدانند [ .]30بنابراین با توجه به شکل  ،5اورانیم

حذف اورانیم در نمونههای کنترل منفي حاوی باکتری

موجود در محلول بر اثر تلقیح باکتریهای زندهی GCWx8

غیرزنده (به دو روش گرما و فرمالدهید) نیز کم بوده و تجزیهی

از حالت ) U(VIبه حالت ) U(IVتبدیل شده است .با توجه

این نمونهها با استفاده از طیفسنجي فرابنفش نیز نشان داد که

به شکلهای  4و  5ميتوان اینگونه نتیجه گرفت که اورانیم

کاهش رخ نداده است .همین میزان کم حذف اورانیم در

توسط باکتری مذکور کاهیده شده است .بنابراین ،فرایند حذف

نمونهی حاوی باکتریهای غیرزنده نیز ناشي از وجود

اورانیم توسط باکتری  GCWx8ناشي از سازوکار کاهش از

زیستتودهی میکروب بوده و احتماالً جذب در آن رخ داده است.

حالت ) U(VIبه حالت ) U(IVاست.

بنابراین کاهش اورانیم در نمونههای اصلي ناشي از وجود

نکتهی قابل توجه در شکلهای  4و  ،5وجود مقداری

سلولهای زنده بوده است.

اورانیم کاهیده نشده در رسوب است .این اورانیم کاهیده نشده

در نمونهی کنترل هوازی نیز ،مقداری (کمتر از )30%

ميتواند به چند دلیل باشد .او ًال ،احتمال جذب اورانیم توسط

حذف اورانیم وجود دارد ،ولي طیف فرابنفش آن نشان ميدهد

این باکتری مانند بسیاری دیگر از باکتریها وجود دارد .جذب

که اورانیم موجود در رسوب به صورت کاهیده است .بنابراین،

مقداری از اورانیم محلول توسط باکتریهای غیرزنده در

در این نمونهی کنترل نیز فرایند کاهش رخ نداده است.

نمونههای کنترل منفي ،این احتمال را تأیید ميکند .همچنین،

بنابراین ،شرایط بيهوازی الزمهی رخداد فرایند کاهش توسط

فرایند تجزیهی رسوبها به گونهای است که ممکن است

این باکتری است.

رسوب در یک مدت زماني (هر چند محدود) در معرض

با توجه به نتیجههای به دست آمده در نمونهها و نیز

اکسیژن هوا قرار گیرد و احتمال اکسایش مجدد بخشي از

نمونههای کنترل ،ميتوان اینگونه نتیجه گرفت که کاهش

اورانیم کاهیده شده توسط اکسیژن موجود در هوا وجود دارد.

اورانیم ناشي از فعالیت آنزیمي باکتریهای زنده در شرایط

احتمال سوم که از دو احتمال قبلي قویتر است به حضور و

بيهوازی بوده است.

گیر افتادن مقداری از محلول (که هنوز حاوی مقداری اورانیم
احیا نشده است) در رسوب مربوط ميشود.

 4.3تعیین ثابت سرعت واکنش

برای تعیین ثابت سرعت واکنش ،یک آزمایش کاهش برای
بررسي تغییرات غلظت اورانیم با زمان در شرایط جدول  3و
 pH 6/8انجام شد .به تعداد کافي نمونهی کامالً یکسان تحت
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گرمادهي قرار داده شد و نمونهبرداری در زمانهای مختلف به
انجام رسید .میزان حذف اورانیم در زمانهای مختلف در شکل
 6نشان داده شده است .با گذشت بیش از  116ساعت از شروع
گرمادهي 90% ،اورانیم از محلول حذف شد .آهنگ واکنش
کاهش میکروبي ،در ساعات ابتدایي بسیار باالتر بود به گونهای
که در  26ساعت نخست گرمادهي ،حدود  80%اورانیم از
محلول حذف شد .آهنگ واکنش در ادامه کندتر شده و در 90
ساعت بعدی فقط  10%دیگر از اورانیم اولیه حذف شد .باال
بودن آهنگ حذف اورانیم در ساعات اولیه را ميتوان ناشي از
دو پدیده دانست .مولن دلیل این موضوع را ناشي از غلظت
باالی اورانیم موجود و در دسترس باکتریها در لحظات اولیه
ميداند [ .]21پدیدهی محتمل و مؤثر دیگری که باعث کاهش
آهنگ کاهش با زمان ميشود این است که تعداد سلولهای
تازه و در دسترس در محلول در ابتدا در بیشترین مقدار خود

96

آهنگ کاهش غلظت اورانیم با زمان در  26ساعت ابتدایي
به خوبي از رابطهی سرعت واکنش درجهی اول تبعیت ميکند
(رابطههای  2و  3و شکل  .)7با توجه به رابطههای  2و ،3
شیب خط به دست آمده در نمودار شکل  7نشاندهندهی ثابت
سرعت واکنش درجهی اول است .بنابراین ،ثابت سرعت واکنش
کاهش میکروبي اورانیم در  26ساعت ابتدایي گرمادهي برابر
 0/06 h-1است .در پژوهش دیگری که پیش از این ،با سویهی
 MR–1انجام شده است ،نتیجههای کاهش میکروبي اورانیم
با واکنش درجهی اول مطابقت خوبي داشته است .ثابت
سرعت واکنش کاهش اورانیم توسط باکتری  MR–1در
حدود  0/04 h-1بر ساعت به دست آمده است [ .]20بنابراین،
مقدار ثابت سرعت به دست آمده برای باکتری GCWx8
( )0/06 h-1قابل مقایسه با سویهی شناخته شدهی
 MR–1و حتي در حدود  50%بیشتر است.

قرار دارد .مشاهدههای عیني نشان داد که با گذشت زمان

 .4نتیجهگیری

کدورت محلول کاهش و حجم رسوب افزایش ميیابد .رسوب به

قابلیت سویهی شیوانال اس پي  GCWx8در کاهش میکروبي
و حذف اورانیم از محلول در شرایط بيهوازی بررسي شد .با
گرمادهي محلول اورانیم حاوی این باکتری در حضور مواد
مغذی و در شرایط بيهوازی ،یک رسوب قهوهای رنگ تشکیل
و اورانیم تا حدود  90%از محلول حذف شد .تجزیهی رسوب به
دست آمده با استفاده از دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات و
طیفسنجي فرابنفش نشان داد که اورانیم موجود در رسوب به
صورت ) U(IVاست .بنابراین ،سازوکار حذف اورانیم توسط
این باکتری ،کاهش است .با تعیین تغییرات زماني غلظت
اورانیم در محلول و برازش دادههای  26ساعت ابتدایي واکنش
(که قسمت عمدهی واکنش نیز در همین بازه بود) به معادلهی
واکنش درجهی اول ،مقدار ثابت سرعت واکنش  0/06 h-1به
دست آمد.

دست آمده ،حاوی هم اورانیم کاهیده شده و هم سلولها بود.
علت حضور سلولها در کنار رسوب احتما ًال به این دلیل است
که

طبق

دادههای

سایر

پژوهشگران،

کاهش

و

رسوبگذاری اورانیم ممکن است در قسمتهای مختلفي از
سلول شامل درون محیط پالسما [ ،]37فضای پریپالسمیک و
یا خارج از سلول [ ]39 ،38 ،26رخ دهد .الحاق رسوب سنگین،
سّمي و پرتوزای اورانیم به قسمتهای مختلف سلولهای زنده،
ممکن است باعث تهنشیني و کاهش تحرک باکتریها شود.
باکتریهای تهنشین شده قادر به ادامهی فعالیت و کاهش
اورانیم باقيمانده در تودهی محلول نیستند .نتیجهی این
تهنشیني تدریجي سلولها ،افت تدریجي چگالي سلولي در
تودهی محلول و در نتیجه افت نرخ کاهش خواهد بود.
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یافتههای این پژوهش نشان داد که قدرت و سرعت کاهش
 در حدی است که ميتوانGCWx8 اورانیم توسط سویهی
این سویه را به عنوان یک سویهی کاهندهی قوی در کنار
 شیوانال پوتری فاسیِنس،گونههایي همچون شیوانال اونیدنسیس
.معرفي نمود
تشکر و قدردانی
هزینههای انجام این پژوهش به طور کامل توسط پژوهشگاه
 همچنین نویسندگان از.علوم و فنون هستهای تأمین شده است
سرکار خانم سمانه جهاني به دلیل کمکهای مؤثرشان در
حوزهی زیستشناسي میکروبي و جناب آقای دکتر طاهر
یوسفي به دلیل تالش ایشان برای انجام تجزیهی عنصری
 نهایت، گالوانواستات/رسوب با استفاده از دستگاه پتانسیواستات
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