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any studies have been conducted on production of biodegradable polymers
such as polyhydroxyalkanoates (PHAs) in overcoming the environmental
problems due to the accumulation of synthetic plastics as waste materials and
excessive activated sludge produced in municipal waste water treatment plants. In this
study; the effect of magnetic field intensity of 5, 10, 15, 20, 25 and 50 milliTesla (mT)
was investigated on the type and amount of monomers produced in the copolymer and
PHA production in activated sludge and the results were compared simultaneously with
the results of PHA production without the magnetic field (0 mT). The experimental
procedure included the transfer of the activated sludge into the batch reactor, addition
of sodium acetate, magnetic field generation by magnets, aeration for 30 h, sampling
at definite timing, measurement of PHA by gas chromatography. In summary, this
research indicated that, the maximum PHA content was produced at 20 mT which was
equal to 0.75 g/L, whereas the lowest PHA content was observed at 50 mT (0.55 g/L).
In addition, the magnetic field was influenced by the type and amount of monomer
produced in PHA. The highest amount of valerate was observed at 50 mT, while this
magnetic field decreased the amount of PHA (8.33%) compared to the control sample.
Also, the maximum amount of butyrate monomer in the copolymer was observed at 5
and 20 mT, which were equal to 81% and 74%. According to the results obtained, the
mass percentage of valerate in the control sample and those exposed to magnetic field
with negative effects was more than the mass percentage of butyrate; an indication of
better copolymers on the basis of their mechanical properties.
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چکیده
با هدف غلبه بر مشکالت زیستمحیطی ناشی از تجمع پالستیکهای مصنوعی و دفع لجن فعال

مازاد در تصفیه خانههای فاضالب شهری ،پژوهشهای متعددی در زمینه تولید پلیمرهای

زیستتخریبپذیری چون پلیهیدروکسیآلکانواتها ( )PHAsانجام شده است .در این پژوهش ،اثر
واژههای کلیدی
فاضالب شهری،
لجن فعال،
پلیهیدروکسی آلکانوات،
هوادهی،
میدان مغناطیسی

میدانهای مغناطیسی  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  50 mTبر نوع و درصد جرمی مونومرهای کوپلیمر
 PHAو مقدار تولید آن از لجن فعال در مقایسه با نمونه شاهد (بدون اعمال میدان مغناطیسی)

ارزیابی شد .مراحل آزمون شامل انتقال لجن فعال به راکتور ناپیوسته ،افزودن سدیم استات
بهعنوان منبع کربن ،ایجاد میدان مغناطیسی ،هوادهی بهمدت  ،30 hنمونهبرداری و اندازهگیری

زیستپلیمر بود .نتایج پژوهش نشان داد ،بیشترین مقدار  PHAدر میدان  20 mTتولید شده که
معادل  0/75 g/Lبود و کمترین مقدار تولید 0/55 g/L ،در میدانی با شدت  50 mTمشاهده شد.
افزون بر این ،میدان مغناطیسی بر نوع و مقدار مونومر تولید شده در کوپلیمر اثرگذار بوده است.
حداکثر درصد جرمی والرات در میدان مغناطیسی  50 mTمشاهده شد .در حالی که این میدان

مغناطیسی باعث کاهش  8/33%مقدار تولید زیستپلیمر نسبت به نمونه شاهد شده است .همچنین،
حداکثر درصد جرمی بوتیرات ( )81%در میدان مغناطیسی  5 mTحاصل شد .با توجه به نتایج این
پژوهش ،درصد جرمی والرات در نمونه شاهد و نمونههایی که اعمال میدان مغناطیسی بر آنها اثری

منفی (کاهش تولید کوپلیمر) داشته است ،از درصد جرمی بوتیرات بیشتر بوده که دلیلی بر برتری
کوپلیمر در این موارد از نظر خواص مکانیکی بر زیستپلیمر تولید شده در سایر نمونههاست.
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مقدمه

اثر میدان مغناطیسی بر نوع و مقدار مونومرها در کوپلیمر پلیهیدروکسیآلکانوات

تاکنون انواع مختلفی از پلیمرهای زیستتخریبپذیر شناسایی شده و بر
تعداد آنها روز به روز افزوده میشود .پلیاسترها بزرگترین گروه
پلیمرهای زیستتخریبپذیرند [ .]1پلیهیدروکسیآلکانواتها ()PHA
درشتمولکولهای پلیاستر طبیعی هستند که با گروه گستردهای
از میکروارگانیسمها تولید میشوند و بهعنوان جایگزینی مناسب
برای پالستیکهای معمولی مورد توجه قرار گرفتهاندPHA .ها از
-3هیدروکسی مونومرهای اسید چرب تشکیل شدهاند که بهعنوان
ذرات گلیکوژنی در میکروارگانیسمها بدون آثار زیانبار برای میزبان
سنتز و ذخیره میشوند [.]2،3
گستره وسیعی از میکروارگانیسمها قابلیت ذخیرهسازی این
زیستپلیمر را در شرایط نامطلوب رشد از قبیل محدودیت نیتروژن،
منیزیم ،فسفات و اکسیژن در مجاورت مقادیر کربن اضافی بهعنوان
منبع کربن و انرژی دارند [ .]4در حالت مازاد ،بستر ()substrate
کربنی خارجی میکروارگانیسم برای تولید  PHAتحریک میشود.
پس از زوال بستر ،میکروارگانیسم پلیمر ذخیره شده را بهعنوان منبع
انرژی و کربن مصرف میکند [ .]5در حالت کلی ،زبالههای کربنی
خام برای تبدیل به اسیدهای چرب فرار شبیه استات ،پروپیونات و بوتیرات
نیازمند آبکافت اولیه و اسیدزدایی هستند .سپس ،میکروارگانیسم
این اسیدهای فرار را بهعنوان خوراک مصرف میکند و PHA
تولید میشود [ .]6از مشهورترین اعضای خانواده  PHAمیتوان به
پلیهیدروکسیبوتیرات ( )PHBو پلیهیدروکسیوالرات ()PHV
اشاره کرد .مسیر متابولیکی تولید این زیستپلیمرها کام ً
ال شبیه هم
است ،اما با آنزیمهای متفاوتی انجام میشود [.]5
پلیهیدروکسیآلکانواتها به دالیلی چون تخریبپذیری کامل در
شرایط مناسب کمپوست طی مدت زمان ششماه تا یکسال ،داشتن
تمام خواص پالستیکهای رایج ،تولید از منابع تجدیدپذیر و سادگی
فرایند تولید نسبت به سایر پلیمرهای زیستتخریبپذیر بسیار
مورد توجه قرار گرفتهاند [ .]7اما ،زیادبودن هزینههای تولید این
زیستپلیمر مانع اصلی تولید تجاری آن است.
با گسترش تصفیه زیستی فاضالبها و تولید مقادیر زیادی لجن
فعال که نیازمند صرف وقت و هزینه برای دفع آن است و با توجه به
مشکالت زیستمحیطی ناشی از تجمع و دفع پالستیکهای مصنوعی
میتوان تولید  PHAاز لجن فعال را فرایندی مقرون به صرفه
دانست [ .]8لجن فعال تولید شده در تصفیهخانهها حاوی بسیاری از
میکروارگانیسمهای شناخته شده برای تولید  PHAاست .استفاده از
کشتهای مخلوطی چون لجن فعال مازاد ،افزون بر آسانکردن فرایند،
باعث کاهش هزینههای تولید  PHAنیز میشود [ .]9،10این پلیمر

کاربرد گستردهای در زمینههای مختلف علوم پزشکی و دامپزشکی،
صنایع دارویی و بستهبندی ،کشاورزی ،محیطزیست ،بهداشت و
سالمتی بشر دارد .سادهترین کاربرد آنها در بستهبندی ظروف غذا و
بطریهای نوشابه ،فیلمهای پالستیکی و کیسههاست .همچنین،
خاصیت زیستتخریبپذیری  PHAsو سازگاری آنها با سامانههای
حیاتی سبب شده است تا از آنها در رهایش کنترل شده داروها،
مهندسی بافت و دامپزشکی استفاده شود .بنابراین ،با توجه به فواید
گفته شده از کاربرد این زیستپلیمر تولید ارزان آن بسیار مورد توجه
است .در سالهای اخیر ،مطالعات بسیاری در زمینه تولید  PHAبا
استفاده از فاضالبهای شهری و صنعتی انجام شده و اثر پارامترهای
مختلفی از قبیل دما ،غلظتهای متفاوت اسیدهای چرب فرار ،زمان
ماند سلولی و هوادهی بر فرایند تولید این زیستپلیمر بررسی شده
است [.]11-15
آثار زیستی میدان مغناطیسی روی میکروارگانیسمها توجه بسیاری
از پژوهشگران را به خود جلب کرده است .میدان مغناطیسی برای
اهداف متفاوت و مزیتهای مهمی چون بازیافت پروتئین ،تصفیه
سلول ،تحریک آنزیم ،همخوانی با رنگنگاری ،کشتهای سلولی
جانوری و گیاهی و فرایندهای تصفیه زیستی فاضالب استفاده
میشود [ .]16برخی پژوهشها حاکی از افزایش فعالیت باکتریها
در معرض میدان مغناطیسی است و اثر این میدان را بر کشتهای
مخلوطی چون فاضالب بیشتر از کشتهای خالص میدانند [.]17
مطالعاتی در زمینه اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد میکروارگانیسمها و
فعالیت آنزیمها وجود دارد ،اما نتایج معموالً متناقض بودهاند .برخی
مطالعات اثر منفی میدان مغناطیسی را نشان میدهند ،در حالی که برخی
دیگر حاکی از افزایش رشد هستند .اثر مثبت یا منفی میدان به شدت
آن و نوع میکروارگانیسم بستگی دارد Fojt .و همکاران دریافتند ،دوام
باکتری اشریشیاکلی ( )E.Coliبا افزایش شدت میدان مغناطیسی کاهش و
در فرایند تخمیر گلوکوز ،سرعت مصرف گلوکوز و تولید اتانول با
افزایش شدت میدان مغناطیسی افزایش مییابد [.]6،8
تاکنون ،اثر قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی بر میکروارگانیسمهای
تولیدکننده  PHAبهطور جدی بررسی نشده است Hong .و همکاران
اثر میدانهایی با شدت  21 ،7 ،0و  42 mTرا بر فرایند تولید بررسی
کردند .نتایج نشان داد ،میدان مغناطیسی بسته به شدت آن میتواند بر
فرایند تولید آثار مثبت و منفی داشته باشد [.]18
در پژوهش حاضر ،اثر میدانهای مغناطیسی  25 ،20 ،15 ،10 ،5و
 50 mTبر لجن فعال مازاد جمعآوری شده از واحد تصفیه فاضالب
شهرستان کرمان بررسی و با نمونه شاهد مقایسه شد .از جمله اهداف
این پژوهش میتوان به بررسی اثر میدان مغناطیسی با شدتهای
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مختلف بر مقدار تولید  PHAاز لجن فعال در یک مدل جمعیتی متفاوت،
نوع و درصد جرمی مونومرهای تشکیلدهنده کوپلیمر اشاره کرد.

تجربي
مواد

در این پژوهش ،از کوپلیمر  )Sigma( PHAکه شامل  12%وزنی
پلیهیدروکسیوالرات بود ،بهعنوان نمونه استاندارد برای اندازهگیری
مقدار زیستپلیمر استفاده شد .سدیم استات (منبع کربن) و سایر
مواد شیمیایی استفاده شده برای آزمونها با خلوص آزمایشگاهی از
شرکت  Merckآلمان تهیه شدند.
و

دستگاهها

برای اندازهگیری مقدار  PHAاز دستگاه رنگنگار گازی ( )GCمدل
 Varian CP 3800با ستونی به مدل ( Capillary cp-sil 8 cpطول
ستون  30 mو قطر داخلی آن  )1 mmاستفاده شد .سایر شرایط
ت از دمای تزریق  ،250°Cدمای آشکارساز  280°Cو
استفاده عبار 
دمای ستون  80°Cبود .ستون بهمدت  1 minدر دمای  80°Cباقی
ماند ،سپس دما با سرعت  25°C/minتا  150°Cافزایش یافت و ستون
بهمدت  1 minدیگر نیز در این دما باقی ماند.
روشها

برای تولید زیستپلیمر از راکتور ناپیوسته با حجم عملیاتی 1 L
استفاده شد .لجن فعال مازاد جمعآوری شده از واحد تصفیه فاضالب
کرمان (مشخصات اولیه لجن در جدول  1آمده است) پس از انتقال به
راکتور در یک مرحله با سدیم استات با غلظت  3000 mg/Lخوراکدهی
شد .از آنجا که لجن فعال به تنهایی قابلیت تولید زیستپلیمر مدنظر
را ندارد ،بنابراین افزودن منبع کربن امری ضروری بود .انتخاب سدیم
استات براساس ادعای  Xuو همکاران [ ]6مبنی بر معرفی استات
بهعنوان بهترین بستر کربنی برای تولید  PHAبوده است .سپس،
راکتور بهمدت  30 hبا شدت  1 L/minهوادهی شد .برای تولید
میدان مغناطیسی از آهنرباهای دائم استفاده و شدت میدان تولید شده
در راکتور با تسالمتر اندازهگیری شد.

پس از هوادهی ،مقادیر مشخصی از لجن فعال برای اندازهگیری
مقدار پلیمر به لولههای ویژه دربدار منتقل شد .لجن فعال نمونهبرداری
شده از راکتور بهمدت  30 minبا سرعت  6000 rpmدر فرایند
جداسازی مرکزگریز قرار گرفت .پس از دورریختن مایع رویی ،مواد
تهنشین شده حاصل برای عملیات اندازهگیری مقدار تولید محصول
مدنظر ( )PHAآماده شدند .روش اندازهگیری زیستپلیمر تولید شده
طبق روش ارائه شده در پژوهش عطائی و همکاران بود [ .]19ابتدا ،به
نمونه تهنشین شده حاصل از مرحله پیشین (مرحله آمادهسازی اولیه
نمونهها) و نمونه استاندارد ( 2 mgاز  PHAاستاندارد)  2 mLکلروفرم
(برای انتقال زیستپلیمر از فاز آبی به فاز آلی) و  1 mLمتانول اسیدی
(برای تضعیف دیواره سلولی ،آبکافت سلولها و تبدیل زیستپلیمر
به متیل استر هیدروکسیآلکانوات) حاوی  0/4 g/Lبنزوئیک اسید
(بهعنوان استاندارد داخلی) افزوده شد .سپس ،نمونهها بهمدت  2 hدر
دمای  100°Cگرمادهی شدند .برای این کار از راکتور  CODمدل WTW
استفاده شد .هدف از گرمادهی ،شکست کامل دیواره سلولی و خروج
زیستپلیمر از سلول است .لولههای حاوی نمونهها به گونهای بودند
که کلروفرم تبخیر شده در دمای  100°Cاز آنها خارج نمیشد.
پس از پایان عملیات ،لولهها سرد و به هر یک از نمونهها  1 mLآب
دوبار تقطیر افزوده شد و با استفاده از دستگاه همزن دورانی نمونهها
بهمدت  1 minبهشدت تکان داده شدند .پس از انجام این مرحله،
در نمونهها سه فاز جداگانه تشکیل شد .فاز رویی فاز آبی حاوی
سولفوریک اسید ،فاز میانی حاوی بقایای باکتریها و فاز زیری فاز
آلی حاوی متیل استر هیدروکسیآلکانوات بود .نمونه استاندارد فقط
شامل دو فاز آبی و آلی بود .پس از جداسازی دو فاز باالیی ،فاز
زیری (فاز آلی) برای تزریق به دستگاه رنگنگاری گازی آماده شد.
در شکل  1رنگنگاشت نمونه استاندارد کوپلیمر ( P )HB/HVنشان
داده شده است .همانطور که در این شکل دیده میشود ،در زمانهای
و

و

جدول  -1مشخصات اولیه لجن فعال استفاده شده در آزمون.
pH

)BOD (ppm

)COD (ppm

)SRT (day

7/55

1286

5485

5
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شکل  -1رنگنگاشت نمونه استاندارد کوپلیمر (.P )HB/HV
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 2/96 ،2/39و  3/88 minبه ترتیب پیکهای مربوط به هیدروکسی
بوتیرات ،هیدروکسیوالرات و بنزوئیک اسید (استاندارد داخلی) را
میتوان مشاهده کرد.

نتایج و بحث
اثر میدانهای مغناطیسی  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  50 mTبر مقدار و
نوع مونومر تشکیلدهنده کوپلیمر ( P )HB/HVدر مقایسه با نمونه شاهد
(بدون اعمال میدان مغناطیسی) بررسی شده است .شایان ذکر است،
تمام آزمونهای این پژوهش با سه مرتبه تکرار انجام شدند .جدول 2
مقدار تولید کوپلیمر را در معرض میدانهای مغناطیسی مختلف و نمونه
شاهد در لجن فعال را پس از  30 hهوادهی نشان میدهد.
با توجه به دادههای جدول  2قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی
بر تولید  PHAاز لجن فعال اثرگذار بوده است .در برخی شدتهای
میدان مغناطیسی تولید این زیستپلیمر نسبت به نمونه شاهد (میدان
مغناطیسی  )0 mTافزایش و در برخی کاهش پیدا کرده است.
بیشترین مقدار تولید  PHAمربوط به میدانهای مغناطیسی با شدت
 5و  20 mTبوده که به ترتیب معادل  0/73و  0/75 g/Lاست.
قرارگیری در معرض میدانهایی به شدت  25و  50 mTباعث کاهش
مقدار تولید زیستپلیمر نسبت به نمونه شاهد شده است .کمترین
مقدار  PHAتولید شده در میدان مغناطیسی  50 mTمشاهده میشود
که معادل  0/55 g/Lاست.
میدان مغناطیسی بر عملکرد آنزیمی ،سرعت مصرف بستر در مرحله
ازدیاد مواد غذایی ( )feastو انحاللپذیری لیپیدی بستر در غشای
و

جدول  -2مقدار تولید کوپلیمر ( P )HB/HVدر میدانهای مغناطیسی
مختلف و نمونه شاهد.
و

و

شدت میدان مغناطیسی
()mT

مقدار تولید کوپلیمر 0/01 ±
()g/L

0
5
10
15
20
25
50

0/6
0/73
0/64
0/61
0/75
0/58
0/55

*

* نمونه شاهد

سلولی اثر دارد .از آنجا که در فرایند زیستی تولید این زیستپلیمر ،بستر
برای سنتز  ،PHAتولید زیستتوده ،نگهداری و توزیع اکسیژن بهعنوان
آخرین پذیرنده الکترون مصرف میشود ،از اینرو کاهش مقدار بستر
در فرایند تولید  PHAموضوعی بدیهی است .ممکن است ،میدان
مغناطیسی بر ازیاد سرعت مصرف بستر اثر گذاشته و میکروارگانیسم
را زودتر از حد انتظار وارد مرحله خودخوری کند .همچنین ،برخی
دانشمندان اثر میدان مغناطیسی بر الگوی تکثیر ژن میکروارگانیسم
را در لجن فعال تأیید کردهاند [ .]8شکل  2درصد کاهش و افزایش
مقدار تولید زیستپلیمر را نسبت به نمونه شاهد نشان میدهد.
شاید بتوان کاهش مقدار تولید پلیهیدروکسیآلکانوات را در
میدانهای مغناطیسی 10و 15 mTنسبت به میدانهای مغناطیسی 5و20 mT
به اثر شدت میدان مغناطیسی بر مصرف بستر نسبت داد .بدین گونه
که میدانهای مغناطیسی  10و  15 mTباعث افزایش شدت مصرف
بستر در مرحله ازدیاد مواد غذایی شدهاند و در زمانی کمتر از 30 h
هوادهی میکروارگانیسم را وارد فاز خودخوری کردهاند Xu .و
همکاران تغییر پارامترهای سینتیکی واکنشهای زیستی را در معرض
میدانهای مغناطیسی مختلف نشان دادند [ .]6با توجه به نتایج این
پژوهش و پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد ،میدانهای مغناطیسی  5و
 20 mTبا اثر منفی بر سرعت ویژه مصرف ()specific uptake rate
سدیم استات باعث کاهش سرعت مصرف نسبت به میدانهای  10و
 15 mTشدهاند.
دلیل دیگر کاهش مقدار تولید  PHAدر میدانهای مغناطیسی  10و
 ،15 mTمیتواند اثر منفی این میدانها بر فعالیت آنزیمی باشد .با
توجه به شکل  2میتوان گفت ،میدانهای مغناطیسی با شدت بیش
از  20 mTباعث کاهش تولید  PHAدر لجن فعال بررسی شدهاند.
اما ،اثر شدت میدان مغناطیسی بر کشتهایی با ترکیبات متفاوت باید
بررسی شود.

شکل  -2درصد افزایش و کاهش مقدار زیستپلیمر در میدانهای
مغناطیسی مختلف در مقایسه با نمونه شاهد.
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درنهایت ،براساس نتایج این بخش میتوان به اثر مثبت و منفی
میدان مغناطیسی بر مقدار تجمع  PHAدر میکروارگانیسم اشاره
کرد .در برخی مطالعات نظیر پژوهش  Liو همکاران [ ]20میدان
مغناطیسی  25 mTاثر مثبتی بر کشت آلگا داشته است .در حالی
که نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی این میدان بر کشت مخلوط
است .از مهمترین دالیل اثر متفاوت میدان مغناطیسی بر فرایندهای
زیستی ،نظیر تولید  ،PHAمیتوان به شدت میدان مغناطیسی و نوع
کشت اشاره کرد .نوع کشت به این دلیل اهمیت دارد که بسته به نوع
میکروارگانیسم ،میدان مغناطیسی میتواند آثار مثبت یا منفی بر فرایند
زیستی داشته باشد .نتایج مطالعه  Hongو همکاران نشان داد ،کشت
مخلوط در معرض میدانهای مغناطیسی مختلف جمعیت میکروبی
متفاوتی دارد [.]8
افزون بر اثر میدان مغناطیسی بر مقدار تولید  PHAاز لجن فعال،
نتایج این مطالعه اثر این عامل را بر نوع مونومر و درصد مونومرها
در کوپلیمر تولید شده به وسیله میکروارگانیسمها نشان میدهد.
شدت میدان مغناطیسی بر درصد جرمی  HBو  HVتولید شده اثر
میگذارد .در این پژوهش ،درصد جرمی  HBو  HVتولید شده در
هر شدت میدان مغناطیسی متفاوت بوده است .از آنجا که فرایند
زیستسنتز  PHVو  PHBکام ً
ال شبیه به هم ،اما با آنزیمهای متفاوت
انجام میشود ،میتوان تفاوت در درصد  HVدر زنجیر زیستپلیمر
در میدانهای مغناطیسی مختلف را به تفاوت در اثرگذاری شدت
میدان مغناطیسی بر آنزیمهای مربوط به زیستسنتز آنها نسبت داد.
در برخی از پژوهشهای گذشته ،اثر میدان مغناطیسی بر فعالیت
آنزیمها و واکنشهای آنزیمی تأیید شده است [ .]17ممکن است،
میدان مغناطیسی حرکت الکترونها را در طول فرایندهای آنزیمی
سرعت بخشد که نتیجه آن افزایش فعالیت برخی آنزیمهاست .طبق
برخی از این مطالعات و نتایج این پژوهش ،میدان مغناطیسی بر
فعالیت آنزیمها برای تولید  PHAیا تحریک برخی آنزیمها برای
افزایش تولید مونومری ویژه در زنجیر این زیستپلیمر اثر دارد.
شکل  3درصد جرمی  HVو  HBرا با فرض اینکه  PHAتولید
شده در هر میدان مغناطیسی به شکل کوپلیمر ( P )HB/HVباشد ،در
میدانهای مغناطیسی مورد آزمون نشان میدهد .از آنجا که نوع مونومر
تشکیلدهنده کوپلیمر ( P )HB/HVبر خواص مکانیکی زیستپلیمر
اثرگذار است ،ممکن است در برخی موارد تالش برای افزایش تولید
مونومری ویژه در کوپلیمر  PHAدارای اهمیت بیشتری نسبت به
بهینهسازی شرایط برای تولید هر چه زیادتر زیستپلیمر  PHAباشد.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،درصد جرمی  HBو
 HVدر برخی شدتهای میدان مغناطیسی به حداکثر و در برخی به
و

و
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شکل  -3درصد جرمی  HBو  HVدر کوپلیمر ( PH )B/Vدر میدانهای
مغناطیسی مختلف.
و

و

حداقل مقدار میرسد .بیشترین درصد جرمی  HBو  HVبه ترتیب
در میدانهایی با شدت  5و  50 mTمشاهده شده است.
اگر چه میدان مغناطیسی  50 mTموجب کاهش  8/33%تولید PHA
در مقایسه با نمونه شاهد شده اما وقتی که هدف تولید بیشینه مونومر
 HVباشد ،میتوان اثر منفی این میدان را بر مقدار تولید  PHAنادیده
گرفت .با توجه به این موضوع که هر چه مقدار  HVدر کوپلیمر
بیشتر باشد ،خواص مکانیکی زیستپلیمر بهتر خواهد بود ،بنابراین
با درنظرگرفتن اهداف مهم تولید  PHAمیتوان انتخاب شدت بهینه
میدان مغناطیسی را مورد بحث قرار داد.
در میدانهایی با شدت  5و  ،20 mTبیشترین مقادیر درصد جرمی
 HBتولید شده است که معادل  81و  74%هستند .در حالت کلی
میتوان نتیجه گرفت ،تحریک میکروارگانیسمها با میدان مغناطیسی
مناسب میتواند شیوهای عملی برای افزایش تولید  PHAیا مونومرهای
ویژه این کوپلیمر از لجن فعال باشد.

نتیجهگیری
اعمال میدان مغناطیسی بر فرایند تولید  PHAاز لجن فعال اثرگذار
بوده است .در برخی شدتهای میدان مغناطیسی تولید این
زیستپلیمر نسبت به نمونه شاهد (بدون میدان مغناطیسی) افزایش و
در برخی کاهش پیدا کرده است .بیشترین مقدار تولید  PHAمربوط
به میدانهای مغناطیسی با شدت  5و  20 mTاست که به ترتیب
معادل  0/73و  0/75 g/Lاست .کمترین مقدار  PHAتولید شده در
میدان مغناطیسی  50 mTمشاهده میشود که معادل  0/55 g/Lاست.
شدت میدان مغناطیسی بر درصد جرمی  HBو  HVتولید شده در
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 با توجه به رفتار متفاوت، درنهایت توصیه میشود. مشاهده شد5 mT
 اثر میدان مغناطیسی،میکروارگانیسمها در میدانهای مغناطیسی مختلف
.بر کشتهای مختلف به شکل جداگانه بررسی شود

.کوپلیمر نیز اثر میگذارد
 بیشترین مقادیر درصد جرمی20 mT  و5 در میدانهایی با شدت
 بیشترین و. درصد است74%  و81  تولید شده است که معادلHB
 و50  به ترتیب در میدانهایی با شدتHV کمترین درصد جرمی
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