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Decolorization of Reactive Red 152 Dye by Native Bacteria 
Isolated from Kashan Textile Wastewater
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bacterial degradation and decolorization of different ... [11] Biodecolorization of textile dye 
effluent by biosorption on ... [12] Decolorization of the textile dyes by newly isolated bacterial  
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of various azo dyes by bacterial ... [32] Decolorization of synthetic dye reactive blue 4 by ... 
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bacterial culture ... [35] Microbial decolorization of textile-dyecontaining ... [36] Alishewanella 
solinquinati sp. nov., isolated from soil ... [37] Isolation, identification and antibacterial activity of 
marine ... [38] Isolation, identification and characterisation of  ... 

Aims The dyes are high usage chemical compounds in textile industry. Discharge of colored 
effluent to the water sources, effect on the unpleasant appearance and the solubility of gases. 
The dyes reduce light penetration to the lower layers of water and photosynthetic activity. They 
caused cancers and variety of mutations. In this research, the decolorization ability of Reactive 
Red 152 dye by isolated strains from textile wastewater was measured, also environmental 
conditions were optimized.
Materials & Methods In this experimental study, the bacterial strains were isolated from 
samples collected from different parts of textile wastewater. The dye decolorizing bacteria were 
screened. The decolorization ability of the strains was evaluated under different conditions 
such as incubation time from 0 to 72 hours, pH 6 to 9, different dye concentrations from 50 to 
400mg/l and different carbon sources.
Findings Ten strains were isolated from Kashan textile wastewater that 4 strains showed high 
ability in decolorization. The highest decolorization was observed after 48 hours, pH=9, 50mg/l 
concentration of dye and glucose as carbon source. 
Conclusion Textile wastewater contains bacterial strains which have high decolorization ability. 
Therefore, we can use these bacteria for decolorization of wastewater dyes.
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  چکيده
های شیمیایی پرکاربرد در صنعت نساجی هستند. ورود  زاها از ترکیب رنگاهداف: 
های رنگی به منابع آبی عالوه بر ایجاد ظاهری نامطلوب، کاهش نفوذ نور  فاضالب
های زیرین آب و جلوگیری از فتوسنتز یا کاهش آن، باعث ایجاد سرطان و  به الیه

های جداشده از  بری سویه شوند. در این پژوهش توانایی رنگ ها می انواع جهش
سازی  گیری و شرایط محیطی بهینه اندازه ١٥٢پساب نساجی برای رنگ راکتیو رد 

  شد.
های  برداری از قسمت پس از نمونه در مطالعه تجربی حاضرها:  مواد و روش

بر جداسازی و غربالگری شدند. اثر  های رنگ مختلف پساب نساجی، سویه
بری  بر ارزیابی شد. توانایی رنگ های رنگ بری سویه فاکتورهای مختلف بر رنگ

های  ، غلظت٩تا  ٦برابر  pHساعت و گستره ٧٢انی صفر تا ها در محدوده زم سویه
گرم بر لیتر و حضور منابع کربنی متفاوت مورد  میلی٤٠٠تا  ٥٠مختلف رنگ از 

  سنجش قرار گرفت.
سویه  ٤سویه بومی جداشده از پساب کارخانه نساجی کاشان،  ١٠از میان ها:  یافته

سازی شرایط محیطی، بیشترین  ینهبری نشان دادند. در به توانایی باالتری در رنگ
بری، در حضور  ساعت مشاهده شد. همچنین باالترین رنگ٤٨بری پس از  رنگ

  گرم در لیتر انجام شد. میلی٥٠و غلظت رنگ  ٩برابر  pHمنبع کربنی گلوکز، 
بری باالیی  که توانایی رنگهایی است  پساب نساجی حاوی سویهگیری:  نتیجه
های موجود در پساب  بری رنگ ها برای رنگ از این سویهتوان  بنابراین میدارند، 

  استفاده نمود.
  ، راکتیو قرمز، پسابآزو  باکتری، رنگ :ها کلیدواژه
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  مقدمه - ۱

علل آلودگی  ترین ها یکی از مهم های صنعتی یا پساب فاضالب
صنایع نساجی از انواع مواد شیمیایی و  .[1]منابع آبی هستند

کنند،  مقادیر زیادی آب در طول فرآیندهای تولیدی خود استفاده می
کردن هر کیلوگرم پارچه مصرف  رنگ برایلیتر آب ٢٠٠ای که  گونه به
های تولید، رنگ و  علت تنوع روش صنایع نساجی به .[2]شود می

هایی با کمیت و کیفیت بسیار  مواد شیمیایی مصرفی، پساب
 های تولیدی این صنعت دارای پساب .[3]کنند متفاوت تولید می

خواهی شیمیایی  و اکسیژن (BOD)خواهی بیوشیمیایی  اکسیژن (COD) های  رنگتجزیه . [4]های مصنوعی است باال و انواع رنگ
ترین و  های نساجی یکی از مهم موجود در پساب کارخانه

طبق  .[5]رود برانگیزترین مشکالت محیط زیستی به شمار می بحث
میالدی انجام شده است، مصرف رنگ در  ٢٠٠٩برآوردی که در سال 

صنایع نساجی دنیا بیش از ده هزار تن در سال تخمین زده 
های محلول در آب  مله رنگزاهای راکتیو از ج رنگ .[6]شود می

های کاربردی آسان و مصرف انرژی پایین  دلیل تکنیک هستند که به
، همچنین [7]شوند در صنعت نساجی به میزان زیادی استفاده می

دلیل تشکیل پیوند کوواالنسی با پارچه و در نتیجه  زاها به این رنگ
ها در این صنعت  ترین رنگ وشو، از پرمصرف ایجاد ثبات شست

محیطی سبب شده است که به مواد زاید  هستند. مقررات زیست
زاهای راکتیو توجه  رزی پارچه با رنگ موجود در پساب حاصل از رنگ

های مورد استفاده در  % از رنگ٥٠تقریبًا حدود  .[8]بیشتری شود
ها پس از  شوند و این رنگ صنعت نساجی وارد پساب می

ها با ساختارهای  با توجه به وجود دامنه وسیعی از رنگ .[10 ,9]شوند تری تبدیل می های آروماتیک سمی شدن به آمین شکسته
های بسیار متغیری داشته  تواند ترکیب مختلف، فاضالب عمدتًا می

های رنگی حاصل از صنایع نساجی بر آب و  باشد. تخلیه فاضالب
های تصفیه  در حال حاضر سیستم .[11]محیط زیست اثر سوء دارد

ها در دسترس است که به اصول فیزیکی و  برای حذف رنگمتداولی 
کاربردن مقادیر  دلیل به ها به شیمیایی وابسته است. در این روش

ها  شود و رنگ باالی مواد شیمیایی، میزان زیادی لجن تولید می
های ذکرشده از لحاظ  روند. بنابراین روش طور کامل از بین نمی به

هایی که  استفاده از تکنیک .[12 ,11]اجرایی سخت و پرهزینه هستند
بر پایه حضور یک ارگانیزم زنده در مقابله با آلودگی باشد، جزء 

های  روش .[13]تحقیقات کلیدی در شاخه علوم محیطی است
های تصفیه موثرتر و کارآمدتر  زیستی اغلب در مقایسه با سایر روش

بوده و  های زیستی از لحاظ کاربرد نیز ساده و ارزان هستند. روش
 .[14]روند برای حذف رنگ و مواد آلی از فاضالب نساجی به کار می
ها از جمله  تاکنون مطالعات وسیعی در خصوص حذف آالینده

های زیستی صورت گرفته است. در سال  ها با استفاده از روش رنگ
بر از پساب،  های رنگ ، پژوهشگرانی با هدف جداکردن باکتری۲۰۱۰

ویه گرم مثبت شدند که یک سویه توانایی س ۷موفق به جداسازی 
ساعت ۷۲% طی زمان ۹۷را به میزان  ۱۹۵بری رنگ راکتیو رد  رنگ
سویه  ۱۰محققانی با جداسازی  ۲۰۱۲. همچنین در سال [15]داشت
های  بری باکتری سازی شرایط رنگ بر از پساب رنگی و بهینه رنگ

. [16]ده کردندهای آزو استفا بری رنگ ها برای رنگ مذکور، از سویه
موفق به تصفیه پساب نساجی در شرایط  ۲۰۱۲محققانی در سال 

های جداشده از پساب شدند. این  آزمایشگاهی توسط باکتری
بلک را به  از رنگ ریمازول ppm۳۰۰بری  ها توانایی رنگ باکتری
از این  ppm۱۰۰۰های مذکور،  % داشته و همچنین باکتری۹۷میزان 

. در پژوهش دیگری، [17]قابلیت رشد داشتندرنگ را تحمل کرده و 
 ۱۶سویه باکتریایی از پساب آلوده به رنگ جدا شد که  ۳۷حدود 

سویه از میان  ۵بری رنگ راکتیو را داشت و  سویه توانایی رنگ
. [18]% را داشتند۶۰بری به میزان  بر توانایی رنگ های رنگ سویه

ودوموناس بر س جداسازی دو سویه رنگ ۲۰۱۶همچنین در سال  (Pseudomonas sp.)  اشریشیا کلیو (Escherichia coli)  از
سازی شرایط  های آلوده به رنگ صورت گرفت و با بهینه پساب
و غلظت رنگ،  pHبری از قبیل منبع کربن و نیتروژن، دما،  رنگ
% ۷۰الی  ۶۰رد را به میزان  های مذکور توانستند رنگ آلیزارین سویه

  .[19]تجزیه کنند
های بومی از پساب نساجی  تحقیق با هدف جداسازی باکتری این

صورت پذیرفت و سپس  ١٥٢رد  بری از رنگ راکتیو با توانایی رنگ
های  بری سویه اثر فاکتورهای محیطی مختلف بر توانایی رنگ

  منتخب بررسی شد.
  
  ها مواد و روش - ٢
 (RR152) ١٥٢در مطالعه تجربی حاضر رنگ راکتیو رد : رنگ - ١- ٢
  ).١زا (الوان ثابت؛ ایران) به کار رفت ( جدول  عنوان رنگ به
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  ١٥٢های اصلی رنگ راکتیو رد  ویژگی )١جدول 
  ساختار شیمیایی  فرمول مولکولی  وزن مولکولی  ساختار مولکولی  نام علمی

Reactive Red 152 ۱۱/۱۷۵۲ دی آزو C52H30Cl2N14Na6O20S6 
  

  
های مختلف پساب  برداری از قسمت نمونهبرداری:  نمونه - ٢- ٢

ها در ظروف استریل  کارخانه نساجی کاشان صورت گرفت. نمونه
هر یک از  pHآوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. میزان  جمع
  گیری و ثبت شد. ها اندازه نمونه
: بر های رنگ ی بیوشیمیایی سویهغربالگری و شناسای - ٣- ٢
شده  آوری های جمع بر، نمونه های رنگ منظور جداسازی سویه به

لیتر از  میلی٥٠لیتر از نمونه پساب، به  میلی٥غربالگری شدند. ابتدا 
گرم بر لیتر ۲گرم بر لیتر عصار گوشت،  یکبراث ( محیط نوترینت

کلرید)  گرم بر لیتر نمک سدیم۵گرم بر لیتر پپتون و ۵عصاره مخمر، 
روی شیکر با دور  C۳۲˚لیتر افزوده و در دمای  میلی٢٥٠های  در ارلن rpmها روی  گرماگذاری شد. پس از یک هفته، این نمونه ١٥٠
هایی  مرحله بعد كلنی آگار کشت داده شدند. در های نوترینت پلیت

شناسی متفاوت جداسازی شدند. برای اطمینان از  با ریخت
های متوالی انجام شد و برای شناسایی  ها، کشت بودن جدایه خالص

های اکسیداز، کاتاالز و  آمیزی گرم و آزمایش ها، رنگ اولیه سویه
% صورت گرفت. برای شناسایی بیشتر، ٣هیدروکسید  پتاسیم
سیترات،  های کشت سیمون ب در محیطهای منتخ سویه
موتیلیتی، سالمونال شیگال  آگار، سولفیدایندول شوگرآیرون تریپل

های  کانگی کشت داده شدند. برای بررسی حضور آنزیم آگار و مک
های کشت کازئین،  ها در محیط آز، سویه پروتئاز، لیپاز، آمیالز و اوره

کلئاز آگار و ژالتیناز تلقیح ریبونو  آگار، اوره، دزکسی ، استارچ٨٠توئین 
های منتخب از لحاظ توانایی مصرف  شدند. همچنین سویه

آمینواسید آالنین و قندهای مختلف گلوکز، فروکتوز، سوکروز، 
  .[20]الکتوز ،گزیلوز، گاالکتوز، آرابینوز، مانوز و ریبوز بررسی شدند

مایش های آز بر، به لوله های رنگ در مرحله بعد برای تعیین باکتری
% گلوکز، ١بری (متشکل از  لیتر از محیط کشت رنگ میلی١٠حاوی 
گرم بر لیتر رنگ  میلی٥٠براث و  گرم بر لیتر محیط کشت نوترینت٣٠

فارلند باکتری)  مک٥/٠% مایه تلقیح (از کدورت ١)، ١٥٢راکتیو رد 
  گرماگذاری شدند. C۳۲˚افزوده و در دمای 

از دستگاه  بری با استفاده تعیین درصد رنگ - ٤- ٢
نانومتر ٨٠٠تا  ٢٠٠طیف جذبی رنگ در محدوده اسپکتروفتومتری: 

با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر ماورای بنفش مریی تعیین 
شد تا بیشینه طول موج جذبی رنگ مشخص شود. برای تعیین 

های  بری، فاز جامد (شامل باکتری) و فاز مایع نمونه میزان رنگ
دقیقه جدا ١٠مدت  به rpm٥٠٠٠فوژ با دور وسیله سانتری کشت، به

بری  ساعت، میزان رنگ٧٢و  ٤٨، ٢٤های  شدند. سپس در زمان
مربوط به رنگ  (λmax)محلول رویی، در طول موج بیشینه 

نانومتر) با روش اسپکتروفتومتری در مقایسه با شاهد (محیط ٥٥٤(
  گیری شد. بدون باکتری) اندازه

%  :[13]ول زیر محاسبه شدزدایی مطابق با فرم درصد رنگ 0 / 0 100 A0جذب محیط شاهد=  Aبری =جذب محیط پس از رنگ  Dبری =درصد رنگ  

بری رنگ راکتیو  بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر میزان رنگ - ٥- ٢
تاثیر فاکتورهای مختلف، شامل  :های باکتریایی توسط سویه ١٥٢رد 

منابع مختلف کربنی بر های مختلف رنگ و  ، غلظتpHزمان، 
  های مختلف بررسی شد. بری سویه میزان رنگ

، در ١٥٢بری رنگ راکتیو رد  رنگبری:  مطالعه اثر زمان بر رنگ - ٦- ٢
گیری شد. در بازه زمانی صفر،  ساعت اندازه٧٢فواصل زمانی صفر تا 

مدت  لیتر از نمونه برداشته و به میلی ساعت، مقدار یک٧٢و  ٤٨، ٢٤
بری به روش  سانتریفوژ و میزان رنگ rpm٥٠٠٠دقیقه با دور ١٠

  اسپکتروفتومتری تعیین شد.
بری  بر رنگ pHبرای بررسی تاثیر  بری: رنگبر  pHمطالعه اثر  - ٧- ٢

متر و با افزودن pHرنگ مورد مطالعه، با استفاده از 
هیدروکسید به محیط کشت  اسید و سدیم هیدروکلریدریک

مقدار به آماده شد.  ٩و  ٨، ٧، ٦های pHبراث،  نوترینت
 rpm٥٠٠٠دقیقه با دور ١٠مدت  لیتر از نمونه برداشته و به میلی یک

  بری به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. فوژ و میزان رنگسانتری
برای تعیین اثر غلظت بری:  مطالعه اثر غلظت رنگ بر رنگ - ٨- ٢

های  های منتخب، غلظت بری توسط سویه رنگ بر میزان رنگ
گرم بر لیتر از رنگ تهیه و  میلی٤٠٠و  ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠مختلف 

ساعت بعد از تلقیح ٧٢و  ٤٨ ،٢٤های  مانده در زمان میزان رنگ باقی
  گیری شد. های مذکور اندازه باکتری به محیط کشت با روش

گلوکز، الکتوز، سوکروز، بری:  مطالعه اثر منبع کربن بر رنگ - ٩- ٢
عنوان منبع کربن، هر کدام  % به١گزیلوز و فروکتوز به میزان 

براث حاوی باکتری و رنگ افزوده  جداگانه به محیط کشت نوترینت
  بری به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شد. میزان رنگو 
  
  ها یافته - ٣
سویه  ١٠نتایج نشان داد از میان : بر های رنگ جداسازی سویه - ١- ٣

، چهار ۱۲تا  ۸برابر با  pHبومی جداشده از پساب کارخانه نساجی با 
دارند. انتخاب  ١٥٢بری رنگ راکتیو رد  سویه توانایی باالیی در رنگ

با ). ١بری بود (نمودار  این چهار سویه براساس میزان و سرعت رنگ
های بیوشیمیایی است،  که حاصل از آزمون ۲توجه به نتایج جدول 

ترتیب متعلق به  احتماًال به ۴و  ۳، ۲، ۱های منتخب  سویه
، هالوموناس (Alishewanella)انال های آلیشو جنس (Halomonase) جونسیا ،(Jonesia)  و سودوموناس
  .[20]هستند
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  های منتخب  شناسی و بیوشیمیایی سویه صفات ریخت )٢جدول 
  های باکتریاییسویه  های بیوشیمیایی آزمون

  ۴سویه   ۳سویه   ۲سویه   ۱سویه 
  +  +  +  -   کاتاالز
  +  -   +  +  اکسیداز
  +  -   +  + هیدروکسید پتاسیم
  -   +  -   -   آمیزی گرم رنگ

  -   -   -   -   سیترات سیمون
 Ka/K K/Ab A/A K/K آگار شوگرآیرون تریپل

  +  -   +  +  سولفید، ایندول، موتیلیتی
  -   -   -   -   سالمونال شیگال آگار

  -   +  +  + کازئین
  -  -  -  - ۸۰تویین 
  +  +  -  + آگار استارچ
  -  -  -  - اوره

  -  -  -  -  ریبونوکلئاز آگار دزوکسی
  -  -  -  - ژالتیناز
  +  -  +  -  کانگی مک
  +  +  +  +  گلوکز

  -  +  +  -  فروکتوز
  -   +  +  -   سوکروز
  -   +  +  -   الکتوز
  -  +  +  -  گزیلوز
  -  +  +  -  گاالکتوز
  -  +  +  -  آرابینوز
  -  +  +  -  آالنین
  -  +  +  -  مانوز
  ) اسیدیb؛ ) قلیاییa  -  +  +  -   ریبوز

  
بری از  نتایج نشان داد که میزان رنگ: بری تاثیر زمان بر رنگ - ٢- ٣

یابد و در  طور تصاعدی افزایش می ساعت، به٤٨زمان صفر تا 
تا  ٤٨رسد. از زمان  % می١٠٠الی  ٩٠بری به  ساعت میزان رنگ٤٨
شود.  بری مشاهده نمی محسوسی در میزان رنگساعت تغییر ٧٢

گرم بر  میلی٥٠بری با غلظت  الزم به ذکر است که این میزان رنگ
بری این  ). زمان بهینه برای رنگ٢گیری شد (نمودار  لیتر رنگ اندازه
  ساعت بود.٤٨های منتخب  رنگ توسط سویه

  

  
  بری های مختلف بر رنگ اثر زمان )٢نمودار 

  
ترین پارامترهایی  از مهم pH فاکتور بری: بر رنگ pHتاثیر  - ٣- ٣

های حاصل از  بری تاثیرگذار است. داده است که بر فرآیند رنگ
بری  ، میزان رنگpHنشان دادند که با افزایش  pHمطالعه تاثیر 
های  بری توسط سویه بهینه برای رنگ pHیابد. میزان  افزایش می

  .)٣است (نمودار  ٩تا  ٨منتخب در محدوده 
  

  
  بری بر رنگ pHاثر  )٣نمودار 

  
میزان  بری: های مختلف رنگ بر میزان رنگ تاثیر غلظت - ٤- ٣

های منتخب، در  توسط سویه ١٥٢بری رنگ راکتیو رد  رنگ
گرم بر لیتر)  میلی٤٠٠و  ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠های مختلف رنگ ( غلظت

گرم بر  میلی٥٠ها در غلظت  بررسی شد. نتایج نشان داد تمام سویه
های  بری داشتند و در غلظت % توانایی رنگ١٠٠لیتر رنگ، به میزان 

بری تا حدودی کاهش  گرم بر لیتر، میزان رنگ یمیل٤٠٠و  ٣٠٠، ٢٠٠
شود  مشاهده می ٤طور که در نمودار  ). همان٤یابد ( نمودار  می
بری بیشتری در مقایسه  های مذکور رنگ در غلظت ٤و  ٣های  سویه
  دارد. ٢و ١های  با سویه

  

  
  بری های مختلف رنگ بر رنگ اثر غلظت )٤نمودار 

  
منظور بررسی  بهبری:  تاثیر منابع کربنی مختلف بر میزان رنگ - ٥- ٣

بری، منابع مختلف شامل گلوکز، فروکتوز،  اثر نوع منبع کربن بر رنگ
% استفاده شدند. ١الکتوز، سوکروز و گزیلوز هر یک به میزان 

نشان داده شده، منابع کربنی فروکتوز،  ٥طور که در نمودار  همان
بری ندارند و فقط  و گزیلوز اثر چندانی بر میزان رنگالکتوز، سوکروز 

بری تاثیر دارد  ها به میزان بیشتری در رنگ گلوکز در همه سویه
در حضور منابع کربنی گلوکز و گزیلوز بیشترین  ١). سویه ٥(نمودار 
بری را  بری را داشته و در حضور ساکارز کمترین میزان رنگ رنگ

بری  بیشترین میزان رنگ ٤و  ٣، ٢ای ه نشان داد. در حالی که سویه
  را در حضور گلوکز نشان دادند.
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  بحث - ٤

قیمت،  های زیادی برای تصفیه پساب وجود دارد که گران روش
ساز  نیازمند تجهیزات باال و از لحاظ زیست محیطی بسیار مشکل

روشی جایگزین که توانایی باال در هستند. به همین دلیل، ایجاد 
حذف آلودگی و هزینه پایین داشته باشد بسیار ضروری به نظر 

رسد. روش تصفیه زیستی یک جایگزین خوب و سازگار با  می
های بومی  محیط زیست است که متکی به توانایی میکروارگانیزم

هایی که با سموم موجود در  بنابراین میکروارگانیزم .[22 ,21]است
سموم شیمیایی را  نداند، قادر های نساجی سازگاری پیدا کرده سابپ

به موادی تبدیل کنند که کمتر مضر و سمی هستند که این 
توان برای مقاصد گوناگون از جمله تجزیه  های مقاوم را می سویه
های نساجی توسط  در فرآیند حذف رنگ .[24 ,23]ها به کار برد رنگ

توان فرآیند  امل مختلف محیطی، میکردن عو ها با بهینه باکتری
کردن  در این پژوهش با بهینه .[25]تر کرد بری را کارآمدتر و سریع رنگ

بری، افزایش یافت. نتایج حاصل از این  شرایط محیطی درصد رنگ
 ٢٠٠٧و همکاران نیز در سال  جیرازریپانپانگزارش با تحقیق 

به  ١٩٥بری رنگ راکتیو رد  طی دو روز گرماگذاری قادر به رنگ (.Enterobacter sp) مطابقت دارد. آنها نشان دادند باکتری انتروباکتر
بری  یکی از پارامترهای مهم در رنگ pH .[26]% است٩٠میزان 

های رنگی،  های فلزی در پساب دلیل وجود یون زیستی است. به
 pHهای مذکور دارای نوسانات  های موجود در پساب میکروارگانیزم

و  ولمورگاننتایج حاصل از این گزارش با تحقیق . [28 ,27]هستند
نیز مطابقت دارد. این محققین نشان دادند  ٢٠١٤همکاران در سال 

قادر به  (Bacillus subtilis)باسیلوس سوبتیلیس باکتری 
% ٩٣به میزان  ٨بهینه  pHدر  ME4BLبری رنگ راکتیو رد  رنگ
 pHشان داد که انجام شد ن ٢٠٠١تحقیقی که در سال  .[29]است

 pHاست و حذف رنگ در  ١٠تا  ٦بری، معموًال بین  بهینه برای رنگ
های جداشده در  . باکتری[30]شود بهینه با سرعت بیشتری انجام می

بری را داشتند که  های قلیایی، بهترین رنگpHاین تحقیق نیز در 
 های باالتر است، زیراpHها در  دلیل افزایش رشد باکتری احتماًال به

 ١٢تا  ٨در محدوده  pHهای پساب با  های مذکور، از نمونه سویه
اند و با این شرایط سازگاری بیشتری دارند. طبق نتایج  جدا شده

گرم بر لیتر رنگ، به  میلی٥٠ها در غلظت  آمده، تمام سویه دست به
بری داشتند و با افزایش غلظت رنگ،  % توانایی رنگ١٠٠میزان 

بری با  یابد. کاهش درصد رنگ ی کاهش میبری تا حدود میزان رنگ

ها  دلیل اثر سمیت رنگ برای میکروارگانیزم افزایش غلظت رنگ، به
های فعال  جایگاه ،ها با ساختارهای متفاوت است زیرا رنگ

منابع کربنی  .[31]کنند بری را مسدود می های مسئول در رنگ آنزیم
عنوان  ها و به دلیل منبع انرژی برای رشد میکروارگانیزم به

بری اهمیت  دهنده برای شکستن باندهای آزو در رنگ الکترون
بررسی نتایج حاصل از تاثیر منابع کربنی متفاوت در  .[32 ,23]دارند
ها به میزان بیشتری در  بری نشان داد، گلوکز در همه سویه رنگ
دلیل ورود آسان گلوکز به داخل  است. احتماًال به بری موثر رنگ

بری  سلول، این منبع کربنی نسبت به سایر منابع کربنی برای رنگ
عنوان  ها، به دلیل کمک به رشد باکتری گلوکز به .[33]موثرتر است

بری و همچنین  های مسئول در رنگ کوسوبسترا برای فعالیت آنزیم
هش باندهای آزو باعث افزایش کردن الکترون کافی برای کا فراهم
یک نوع از باکتری متعلق به جنس  .[35 ,34]شود بری می رنگ

های آلوده به پساب  از خاک ۲۰۱۳آلیشوانال طی تحقیقاتی در سال 
های بیوشیمیایی کامًال  جدا شد، که این جنس از لحاظ آزمون
توان انتظار  ، پس می[36]مطابق با سویه یک در این پژوهش است

که به احتمال زیاد سویه یک به این نوع از جنس باکتری  داشت
،  باکتری از ۲۰۰۷و همکاران در سال  اسدتعلق دارد. طبق تحقیقات 

از پساب کارخانجات نساجی جدا شد که از نظر  هالوموناسجنس 
. [13]در این پژوهش است ۲های بیوشیمیایی مشابه سویه  آزمون

جداسازی و شناسایی ، موفق به ۲۰۱۲پژوهشگرانی در سال 
ها از نظر برخی از  هایی از خاک شدند که یکی از آن سویه سویه
این پژوهش و متعلق به  ۳های بیوشیمیایی مشابه با سویه  آزمون

توان انتظار داشت که به احتمال  ، پس می[37]است جنس جونسیا
این  ۴به این نوع از جنس باکتری تعلق دارد. سویه  ۳زیاد سویه 
های بیوشیمیایی مشابه جنس سودوموناس  ز لحاظ تستپژوهش ا

از  ۲۰۱۳است. این جنس از باکتری، توسط پژوهشگرانی در سال 
های  . با توجه به این که سویه[38]های نساجی جدا شد پساب

بری پساب نساجی را  شده در این پژوهش، توانایی رنگ جداسازی
بری آنها افزایش  سازی شرایط محیطی، میزان رنگ دارند و با بهینه

توان امیدوار بود با تحقیقات بیشتر، استفاده از ابزارها و  یابد، می می
بری زیستی  ها در رنگ های مناسب، بتوان از این باکتری تکنیک
های صنعتی استفاده کرد و کمک موثری به  های حاوی رنگ پساب

  جلوگیری از آلودگی محیط زیست نمود.
های منتخب فقط  حاضر، استفاده از سویه مطالعه های محدودیت از

است، در حالی که پساب صنایع  ۱۵۲بری راکتیو رد  برای رنگ
 بنابراین پیشنهادهای مختلف است،  نساجی حاوی مخلوطی از رنگ

ها برای پساب  بری سویه شود در مطالعات آینده، توان رنگ می
  نساجی نیز ارزیابی شود.

  
  گیری نتیجه

بری باالیی  هایی است که توانایی رنگ سویهپساب نساجی حاوی 
های  بری رنگ ها برای رنگ توان از این سویه دارند، بنابراین می

  .موجود در پساب استفاده نمود
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