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دراسة تأثير النفط الخام على بعض الفعاليات الفسلجية في Oscillatoria splendida
حميد سلمان خميس ، 1علي مؤيد سلطان ، 1ايمن عوني سليم

2

 1قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للبنات  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2كلية الصيدلة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

تممم ابتبممار تممراير تراكيمز مبتلقممة مممن الممنام البممام علم  Oscillatoria splendidaواعتمممد قيممان النمممو ككاايممة بصمرية وتركيممز الكلوروييم وصممب ة
الاايكوسيانين وتركيز البروتين كمؤشر حيوي عل مدى ترار هذا النوع يضال عن الت يرات المظهرية ،اذ بلم النممو تحمت تمراير المعاملمة  %0.25يم
اليمموم الاالاممون  )0.148ككاايممة بص مرية وسممج تحممت تممراير المعاملممة  )0.08 %0.5ي م حممين كانممت القيمممة المسممجلة ي م عينممة السمميمرة )0.34
ككاايممة بص مرية ،وقممد ابتممز  %41مممن تركيممز الكلورويي م عنممد معاملممة هممذا النمموع بممالنام البممام  %0.25وابت م از  %63مممن تركيممز الكلورويي م عنممد
معاملة النام البام  ،%0.5وقد تراجع تركيز البمروتين تمرا ار بمالنام البمام حيمز ابتمز  %45منم عنمد المعاملمة  ،%0.25وابتم از  %82ممن بمروتين
 Oscillatoria splendidaعنممد المعاملممة  ،%0.5ولمموحظ ابت م از النمممو وتركيممز الكلورويي م والاايكوسمميانين يضممال عممن تركيممز البممروتين ال م الحممد
االدن تحت تراير معامالت النام البام ذات التراكيز االعلم  %1و  ،%2وممن ميما امتصماال االشمعة تحمت الحممراا لعينمات المنام البمام يالحمظ
ابتاماا مجمماميع المايم االليااتيممة مام  CH3والتم تظهممر جزيااتهما حزمممة الممم المتنمماظر والمممم يمر المتنمماظر عنمد  )2870سممم 1-و  )2950سممم

1-

وأيضمما ابتامماا التممرددات  )2300سممم )1500 ،1-سممم 1-بسممبا اسممتهالكها مممن قبم  ،Oscillatoria splendidaمممع ظهممور حممزم لمركبممات جديممدة

عند  )2400سم 1-و  )800سم.1-

الكلمات الدالة ، Oscillatoria splendida :السيانوبكتريا  ،النام البام.

المقدمة

المنتجم ممات ي م م المنم ممامق البحريم ممة أو المحاذيم ممة لهم مما  .)8ان المركبم ممات

تنتشممر أنم مواع الس مميانوبكتريا ي م معظ ممم البيا ممات تقريب ماج وربم مما تتواج ممد يم م

المتاحممة بايولوجيمما  Bioavailableه م المركبممات الت م تسممتميع النامماذ

معظم ممم عينم ممات التربم ممة ) .(1وقم ممد بم ممين الباحم ممز  )2 Fayبم ممان بع م م

أنواعهم م م مما قم م م ممد تتواجم م م ممد ي م م م م بيام م م ممات متمريم م م ممة وه م م م م ذاتيم م م ممة الت ذيم م م ممة

 Transportingعب ممر ا ش ممية االحي مماا الدقيق ممة وبالت ممال يمك ممن تحليله مما

 Photoautotrophsوعند تواجمد السميانوبكتريا بعيمدة عمن الضموا ي نهما

وتحويله مما الم م اش ممكا اب ممرى وه ممذا المركب ممات الب مما م مما تك ممون مركب ممات

المركبم ممات

قمبي ممة قابل ممة ال ممذوبان يم م الم مماا اال ان الهي ممدروكربونات مركب ممات ي ممر

العضوية منها السمكريات  .)3ان ممن اسمباا انتشمارها الواسمع امتالكهما

قمبيمة  Nonpolarشمحيحة المذوبان يم المماا Low solubility in

آليم ممات تكياي م م باصم ممة  )4وي م م مقم ممدمتها قم ممدرتها عل م م تحم م م تم ممراير

 waterوسهلة االمتصاال من قب مكونات التربة وبالتمال يهم

الملوام ممات ومنهم مما المركبم ممات الناميم ممة الحاويم ممة عل م م ميم مما واسم ممع مم ممن

 .)9 bioavailableأن عمليم ممة تحمم مميم الهيم ممدروكربونات تم ممتم بوجم ممود

المركبات الهيدروكربونية وقد تلعا دو ار مهما ي عمليمة التحلم الحيموي

االنزيم م ممات المؤكس م ممدة  )6 Oxygenaseوم م ممن اه م ممم متملباته م مما ت م مموير

تبق م م سم مماكنة اال ان بع م م

ل م ممبع

انواعهم مما يمكنهم مما تم ممريي

المركب م ممات النامي م ممة  .)5ويق م ممدر بعم م م

بع م م

االوكسممجين .اممما المركبممات األروماتيممة

الب م مماحاين يم م م مج م مما

non

 Aromaticالبمما ممما تممتحمم

البتروكيماوي م ممات ب م ممان ع م ممدد المربك م ممات الهيدروكربوني م ممة يم م م المش م ممتقات

باع م االنزيمممات البارجيممة  ،Dioxygenase enzymeويعتقممد )10

الناميممة قممد يصم الم االاممة ماليممين ،ان المشممتقات الناميممة هم الم مزي

امم ممتالو أن م مواع السم مميانوبكتريا المقاومم ممة للهيم ممدروكربونات كم ممال االن م مزيمين

االكار تعقيدا للمركبات الهيدروكربونية الت تسمبا مشمكلة تلموز عالميمة

 Oxygenaseو .Dioxygenase

المواد وطرائق العمل

تممما التربممة والهمواا والممماا وقممد تناممذ الم الميمماا الجوييممة وبممدورها تبتممز
اعداد كبيرة من االحيماا الدقيقمة الممدورة للعناصمر وبالتمال تمدمر وتعمم

مواقع جمع العينات

السالسم ال ذاايممة وتعيممق سمريان الماقممة  ،)6وللهيممدروكربونات تممرايرات

جمعمت العينممات بممال شممهري أيممار وحزيمران يم عممام  2012مممن مواقممع

س مممية بال ممة  Exhibit toxicيض ممال ع ممن كونه مما مس ممببات س ممرمانية

مبتلا ممة واقع ممة ض مممن محايظ ممة ص ممالم ال ممدين وهم م م ممن مدين ممة تكري ممت

 Carcinogenicوأيضم م م م مما مما م م م م مرات ورااي م م م م ممة  ،)7 Mutagenicان

وس م ممامراا وبل م ممد وال م ممدجي  ،م م ممن نه م ممر دجل م ممة وم م ممن بعم م م

التلمموز بالمركبممات الهيدروكربونيممة يسممبا تعمم العالقممات المتبادلممة بممين

والحممدااق ،لضمممان الحصممو عل م انمواع عديممدة مممن اي مراد السمميانوبكتريا،

الكاانمات الحيمة وبياتهما ،وبالتمال يحمدز بلم يم تموازن مكونمات النظممام
البيا م م ممم مما يجع م م االع م م ار

المس م ممتنقعات

واش م ممتملت العين م ممات المجموع م ممة علم م م م م مماا وترب م ممة ووض م ممعت العين م ممات

السم مملبية ظم مماهرة للعيم ممان .اذ يعم ممد الم ممنام

المجموع ممة ل م ممر

ومشتقات من الملواات األساسية للبياات المااية واليابسة نتيجمة لعمليمات

الد ارسم ممة ي م م أكي ممان وقنم ممان بالسم ممتيكية معقمم ممة تم ممم

إعدادها مسبقا لهذا ال ر .

التنقيما واسمتبراا المنام وال ماز المبيعم أو منصمات تعبامة أو نقم هممذا

57

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2015 ) 3( 20 ،

ISSN:1813 – 1662
الهيممدروكلوريو المبامما  )0.1 )HClعيمماري ،وتمممت عمليممة قيممان الم م
 )pHبواسم مممة جهم مماز قيم ممان الدال م ممة الحامضم ممية meter

الوسط الزرعي السائل BG11

 ،Oysterحيممز يؤبممذ حجممم  )100م م مممن الوسممم ويمموزع ي م دوارق

يع ممد م ممن أيضم م االوس ممام االنتقااي ممة المتكامل ممة العناص ممر ال ذااي ممة التم م

ذات حجم  )250م وت لق يوهمات المدوارق بسمدادات معمدة مسمبقا ممن

تمموير كايممة متملبممات الت ذيممة للسمميانوبكتريا  )3أذيبممت مكونممات الوسممم
 BG11المدرجة ي الجدو
المسممتمر باسممتبدام جهمماز
Kamp

 pHن م مموع

القم م ممن المبم م م والش م مماخ ،ا م ممم تعق م ممم باس م ممتبدام جه م مماز التعق م مميم الرم م مما

 )1ي الماا المقممر ممع عمليمة التحريمو
 Magnetic Stirrer Hotplateنمموع

 Autoclaveنموع  Sanshe modl yx280Bبدرجممة حم اررة )121

 Gallenللحصم ممو عل م م ذوب ممان وتجم ممانن كام م م لمكونم ممات

 15باونممدنان ) لتصممبم معممدة

الوسممم ،وضممبم األن الهيممدروجين الم م  pHلهممذا الوسممم بحممدود

م ولممدة ) (20دقيقممة تحممت ضم م يبلم
o

2

لعملي م ممة ال م ممزرع ،وللحص م ممو علم م م  BG11ذو القم م موام الص م مملا يض م مماا

pH

االكار بنسبة .%1

 )7.8-7.6باسم ممتبدام بيكربون م ممات الصم مموديوم  )NaHCO3و ح م ممام

جدول ( )1يوضح مركبات وتراكيز الوسط BG11
ت
1
2
3
4
5

المادة
NaNO3
MgSO4•7H2O
K2HPO4
CaCl2•2H2O
Na2CO3

ت
1
2
3
4

المادة
H3BO3
MnCl2·4H2O
Na2MoO4·2H2O
ZnSO4·7H2O

المادة
ت
الوزن
Citric acid
6
1.5 g
Ferric ammonium citrate 7 0.075 g
Disodium EDTA
8
0.04 g
Distilled Water
9
0.036
Trace metal mix A5
10 0.02 g
Trace metal mix A5
المادة
ت
الوزن
CuSO4·5H2O
5
2.86g
Co(NO3)2·6H2O
6
1.81g
Distilled Water
7
0.39g
8
0.222g
يضبط على االس الهيدروجيني

تنمية وعزل السيانوبكتريا

الوزن
6 mg
6 mg
1 mg
1 liter
1 ml
الوزن
0.079g
0.049g
1 liter
7.1

مممما ال شممو ييم ان الممنام البممام مممن الملواممات البممرة التم تهممدد بيااتنمما
كون العراق ممن البلمدان المصمدرة لم لمذا اسمتبدم المنام البمام المسمتبرا

زرعممت العينممات الت م جمع ممت مممن منممامق متع ممددة عل م أمبمماق حاوي ممة

معريممة مممدى تممرايرا عل م

عل م م الوسم ممم  BG11الصم مملا ،ام ممم حضم ممنت األمبم مماق ي م م الحاضم ممنة

مممن حقممو كركمموو ل ممر

 Cooled Incubatorبدرجة ح اررة  o)25م ممع تعريضمها إلم إضمااة

 splendidaوأيضمما تممرارا بهممذا النمموع ،وقممد اسممتبدم أربعممة تراكيممز للممنام

Oscillatoria

البممام وه م  %2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25كممما موضممم ي م الجممدو

مس ممتمرة بش ممدة  )2500ل مموكن ،وبع ممد م ممرور م ممدة اس ممبوعين الم م االا ممة

.)2

اسم ممابيع لوحظم ممت نم م موات دقيقم ممة للسم مميانوبكتريا عل م م شم ممك مسم ممتعمرات
بض م مراا وبعضم ممها ماا م م ال م م اللم ممون البن م م  ،وتم ممم ترشم ممير المسم ممتعمرات

جدول ( )2يوضح تراكيز النفط الخام المستخدمة

المتمي مزة باسممتبدام القلممم مممن اسمما المبممق بعممد اج مراا عمليممة تشممبيال

التركيز

التركيز

التركيز

التركيز

األول

الثاني

الثالث

الرابع

%0.25

%0.5

%1

%2

المعاملة

أوليم م تح ممت المجه ممر الض مموا للمس ممتعمرات النامي ممة ونقل ممت الم م أمب مماق

النفط

بتممري حاويممة عل م الوسممم الزرع م  BG11الصمملا كمرحلممة أوليممة مممن

الخام

مراح التنقيمة لتهيامة األجنمان المالاممة للد ارسمة ،امم نقلمت المسمتعمرات
الناميممة إل م دوارق ذات حجممم  )250م م حاويممة عل م

قياس النمو

 )100م م مممن

الوسممم الزرع م السمماا  ،اممم حضممنت ي م الحاضممنة المبممردة اله م اززة 100

تم تنمية هذا النوع علم الوسمم السماا  BG11لممدة  )30يومما ،تحمت

دورةندقيقة.

ظممروا التنميممة المشممار إليهمما انامما ،و تممم قيممان النمممو ككاايممة بص مرية للم م

اختيار أنواع السيانوبكتريا المالئمة للدراسة
بعممد عممز وتنقيممة بعم

splendida

االنمواع ،تممم تنميتهمما علم اوسممام  BG11سمماالة

 Oscillatoriaالن م ممام تح م ممت ت م ممراير ال م ممنام الب م ممام

وب م ممالتراكيز  ، %2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25واجري م ممت القياس م ممات

حاوية عل الكيروسين وتمم انتبماا  Oscillatoria splendidaكونم

يم األيممام الاممامن والسممادن عشممر وال اربممع والعشممرون واليمموم الاالاممون مممن

متحم م م  ،وتملم مما تكيا م م مم ممدة زمنيم ممة مويلم ممة مم ممن الم ممزرع مم ممع التع م مري

مممدة الممزرع مممن بممال ابممذ حجممم  )5م م مممن المزرعممة وبداللممة الكاايممة
البص مرية  Optical densityعل م المممو الممموج

المستمر للمواد الهيدروكربونية امتدت ال ستة أشهر.
اختيار النفط الخام

باس ممتبدام جه مماز الممي مماا الض مموا
.)11 Lapo Med. inc
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دق ممااق ا ممم يض مماا إلم م ال ارس مما  )5مم م م ممن Buffer

قياس الكلوروفيل Chlorophyll a

Tris-HCl

.)pH 7.8

تممم قيممان تركيممز الكلورويي م للنمموع  Oscillatoria splendidaتبعمما

بتركيز  )0.05موالر وبمدالة حامضي

لمريقم مة  )12 Mackinneyبع ممد تعريضم م لت ممراير ال ممنام الب ممام ،وي ممتم

 -2تحم ممم بالي مما الس مميانوبكتريا بواس مممة جه مماز  Mixerن مموع Griffin
مع الحااظ عل درجة ح اررة )4م

القيان من بال أبذ حجم  )5م من المزرعة لليموم الامامن والسمادن

o

 -3يصم ال ارسما عمن ال ارشمم بواسممة جهماز الممرد المركمزي بسمرعة

عشر والرابع والعشرين واليوم الاالاون من مدة المزرع ،امم تممرد الباليما

)(3500دورةندقيقممة مممدة 10

عممن سمماا الوسممم باسممتبدام جهمماز المممرد المركممزي  Centrifugeنمموع

دقممااق ،يهمم ال ارسمما ويؤبممذ ال ارشممم

 Hettichبس ممرعة  )3500دورةن دقيق ممة ،يؤب ممذ ال ارس مما ال ممذي يض مماا

الحاوي عل البروتين.

إلي أسيتون بتركيز  ،%80وتكسير الباليا المعلقة باألسميتون باسمتبدام

 -4يضم مماا ) )2.5م م م مم ممن المحلم ممو القاعم ممدي إل م م

جهم مماز

 Mixerنم مموع  ،Griffinيرشم ممم المحلم ممو النم ممات مم ممن عمليم ممة

ال ارشممم وتمممزا جيممدا ،ويتممرو األنبمموا بدرجممة ح م اررة ال ريممة لمممدة )(10
دقااق.

التكسم م م ممير ،يؤبم م م ممذ الرشم م م ممم ا لم م م ممذي يكم م م ممون حاويم م م مما عل م م م م الكلورويي م م م م
a

 Chlorophyllبش م ممك ذاا م مما ،يكمم م م الحج م ممم إلم م م

باألسمميتون بممالتركيز ناس م  ،ا ممم تق م أر شممدة الكاايممة الض ممواية

 (0.5م م م مم ممن

 -5يضمماا  (0.25م م مممن محلممو يممولن المبامما إل م الم مزي أعممالا

 )100مم م م

وتمزا بسرعة ويترو المزي لمدة  (30دقيقة.

Optical

 densityبواس م م م م م م م م م م م م م مممة جه م م م م م م م م م م م م م مماز الممي م م م م م م م م م م م م م مماا الض م م م م م م م م م م م م م مموا

 -6نجممرى ناممن البممموتين األبي مرتين باسممتبدام الممماا المقمممر عممداد

 Spectrophotometerنموع  Lapo Med. incوبليمة كموارتز سممو

البالنو  Blankلتصاير الجهاز.

 1سم عل المموليين المموجيين  )A645،A633نمانوميتر بعمد تصماير

 -7تق م ار شممدة اللممون لمحتمموى األنابيمما بعممد تصمماير الجهمماز عنممد المممو

الجه مماز بالبالن ممو أس ممتون بتركي ممز ، )%80يحس مما تركي ممز الكلوروييم م

الم م م م مموج  750ن م م م ممانوميتر باس م م م ممتبدام جه م م م مماز الممي م م م مماا الض م م م مموا

بوحممدة مل رامنم م مممن بممال التمبيممق بالمعادلممة Chlorophyll a
(mg/ml)= 12.7 x A663 -2.69 x A645
تقدير كمية البروتين Protein Estimation

 spectrophotometerنموع  .Lapo med. incوبالمقارنمة ممع نتماا
المنحن القياس شك

 )1نقدر قيم البروتين.

قدرت كميمة البمروتين ممن بمال تحضمير كاشما لموري  )13ممن الممواد
اآلتية:
% 2 )A

 -1محل م ممو

 NaCO3مذاب م ممة يم م م

 )0.1مم م موالر مم م ممن

).)NaOH
 -2محلو

.CuSO4.5H2O % 0.5 )B

 -3محلو

 % 1 )Cصوديوم بوتاسيوم ترتارات.

 -4المحلو القاعدي :يحضر آنيما بواسممة ممزا  )50مم ممن محلمو
 )Aمع  )0.5م من محلو

 )Bمع  )0.5م من محلو

.)C

 -5محلمو يمولن  )Folin-Ciocalteu reagentبنسمبة  1:1مباما

شكل ( )1المنحنى القياسي لبروتين ألبومين البقر Bovine Serum
Albumin

بالماا المقمر.
 -6البممروتين القياسم م
القياسم

 )Standard proteinت ممم تحض ممير الب ممروتين

قياس Phycocyanin

ألبممومين البقممر  )BSA Bovine Serum Albuminكممما

تم قيان صب ة ال م  Phycocyaninممن بمال ابمذ حجمم  )5مم ممن

يرت -:

المزرعة الناميمة ،حيمز تعمز الباليما عمن سماا الوسمم باسمتبدام جهماز

 -Aمحلم م ممو ب م م مزين  Stockتركي م م مزا  )200مل منلتم م ممر تم م ممم تحضم م مميرا
بوسامة إذابة  )5مل م من  )BSAي

المممرد المركممزي  Centrifugeنمموع  Hettichبس ممرعة  )3500دورة

 )25م من الماا المقمر.

لمممدة  )10دقممااق ،يهم م ال ارشممم ويؤبممذ ال ارسمما الحمماوي عل م الباليمما

 -Bمممن المحلممو البمزين يممتم تحضممير التراكيممز المملوبممة كممما موضممم
ي الشك

ويعل ممق يم م ) (5مم م م ممن محل ممو م ممنظم K2HPO4

.)1

 phosphate bufferبدالممة حامضممي

طريقة العمل

M

(0.01

 ،)21 )pH 7.0تكسممر

الباليمما باسممتبدام جهمماز ال م  Mixerنمموع  Griffinلمممدة  20دقيقممة  ،اممم

يؤب ممذ  )5مم م م ممن المزرع ممة النامي ممة وي ممتم تق ممدير ب ممروتين البالي مما بع ممد

يرش ممم المحلم ممو يهم م م ال ارس مما ويؤبم ممذ ال ارشم ممم ،تقم م أر الكاايم ممة البص م مرية

الممتبلال م ممن البروتين ممات البارجي ممة الموجممودة يم م الوس ممم الزرعم م كم مما

density

يل -:

 Opticalلل ارش م ممم باس م ممتبدام جه م مماز الممي م مماا الض م مموا

 ،Spectrophotometerعل م المممولين الممموجين A615 , A652

 -1ترسم م مما باليم م مما السم م مميانوبكتريا باسم م ممتبدام جهم م مماز المم م ممرد المركم م ممزي

نانوميتر تبعا لمريقة .)8 Tandeau de Marsac
(mg/ml) = [A615- 0.474(A652)] / 5.34 Phycocyanin

 Centrifugeنمموع  Hettichبسممرعة ) (3500دورةندقيقممة مممدة بمممن
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الكلورويي م م يعم ممد مؤشم ممر سم ممليم وداللم ممة واضم ممحة عل م م مقاومم ممة الباليم مما

قياس العينات بجهاز امتصاص طيف االشعة تحت الحمراء FTIR

للظممروا المحيمممة لهمما .ان الشممك

استبدم المذيا العضموي  CCl4ذابمة المركبمات العضموية المتبقيمة يم

يم م الن مموع  Oscillatoria splendidaعن ممد معاملتم م ب ممالنام الب ممام

الوسممم الزرع م  BG11ي م نهايممة يت مرة التنميممة وتممم يص م المممذيا عممن

بالمقارنممة مممع القمميم المسممجلة ي م عينيممة السمميمرة ي م األيممام ، 16 ، 8

ساا الوسمم بواسممة قممع الاصم امم وضمع يم انابيما بالسمتيكية سمعة

 )30 ، 24وهم م م

 )10م  ،واجري الاحال باستبدام جهاز ميا االشمعة تحمت الحممراا
 FTIRن مموع LTD

 )3يوضممم تمماار تركيممز الكلورويي م

 )0.46 ، 0.26 ، 0.12 ، 0.068مل منمم م م علم م م

 M.R.Cم ممن ب ممال وض ممع قمم مرة علم م ق ممرال

التموال  ،عنممد معاملممة هممذا النمموع بممالنام البممام  )%0.25نالحممظ تراكيممز

بروميد البوتاسيوم  KBrالمضم وم وممن امم توضمع دابم جهماز ال م IR

منباضممة لصممب ة الكلورويي م ي م األيممام األول م مممن يت مرة التنميممة ل ايممة

المشممار الي م ي م أعممالا وابممذا الق مرااة اليمما  ،Computerizeليتسممن لنمما

اليم مموم السم ممادن عشم ممر  )0.029مل منم م م وربمم مما ه م م الات م مرة الحرجم ممة

معريمة الت يمرات التم ممرأت علم عينمة الممنام البممام ،اممما عينممة السمميمرة

للتكي مما التم م يق مموم بالله مما ه ممذا الك مماان بص ممناعة االنزيم ممات المبتص ممة

يهم عبممارة عممن  )0.5م م مممن الممنام البممام موضمموعة ي م

بتاكيو المركبات الهيدروكربونية الناميمة وأيضما تصمنيع بروتينمات تعمم

 )100م م

عل م م م م حجم م م ممز بع م م م م

من الوسم الزرع  BG11ومحاوظة تحت تراير نان الظمروا البيايمة

 Oscillatoria splendidaم ممن مض مماعاة تركي ممز الكلورييم م بش ممك

للمزارع النامية اال انها ير معاملة برنواع السيانوبكتريا.
التحليل اإلحصائي

ملاممت للنظممر بممال الات مرة الممتممدة مممن اليمموم ال اربممع والعشممرون والاالاممون
أي النصا األبير من يترة التنميمة حيمز بل مت قيممة تركيمز الكلوروييم

ت ممم تحليم م البيان ممات إحص مماايا باس ممتبدام برن ممام  Spssاالحص مماا وت ممم

له ممذان اليوم ممان  )0.27 ، 0.093مل منمم م  ،وعن ممد المعامل ممة )%0.5

إيجاد معام االرتبام  Correlationsبين معمامالت المنام البمام وبمين

نالح ممظ هنال ممو تن مما م مماام م اذ نج ممد نت مماا القم مرااات المس ممجلة مش مماب

النمو وتركيز الكلورويي والاايكوسيانين وتركيز البروتين

للمعامل م ممة األولم م م اال انه م مما س م ممجلت يم م م نهاي م ممة يتم م مرة التنمي م ممة )0.168

النتائج والمناقشة

مل منم  ،ونجد انباا

تم تنمية النوع  Oscillatoria splendidaتحمت تمراير تراكيمز مبتلامة
م ممن ال ممنام الب ممام وهم م

 )%2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25وق ممد ت مماارت

ب ي ممة البق مماا وق ممد بلم م تركي ممز الكلوروييم م يم م الي مموم الاالا ممون )0.052
مل منمم م وه ممذا القيم ممة اقم م م ممن المس ممجلة يم م الي مموم الا ممامن يم م عين ممة

الاايكوسيانين وتركيز البروتين كما هو مبمين يم االشمكا المرقممة ،)2

السمميمرة ،لكممن نجممد هممذا النمموع ياشم يم البقمماا عنممد معاملتم

 )5 ،)4 ،)3عل التوال  ،حيز توضمم همذا االشمكا تمراير التراكيمز

 )%2ولممم

تسج قمرااات معنويمة بمال يتمرة التنميمة ،وقمد ذكمر الباحمز Radwan

المبتلاة للنام البام عل مدى االاون يوما.عند تنمية Oscillatoria

 )16ي م د ارسممة أجريممت حممو تممراير سمممية الممنام البممام عل م األسممماو

 splendidaتح ممت ت ممراير  )%0.25م ممن ال ممنام الب ممام كم مما مب ممين يم م

لوحظ ييها مقاوممة أنمواع السميانوبكتريا لسممية همذا الملوامات وأكمدت عمدم

 )2نجممد النمممو ضممعياا ي م االيممام االول م ول ايممة اليمموم السممادن

تعم م وظممااا التماي م الضمموا لممذلو عممدت البممموة األول م للمعالجممة

عشر اذ لم يتجاوز  )0.02وهو ربع القيممة المسمجلة يم عينم السميمرة

البايولوجيممة  .Natural Bioremediationولمموحظ تابمميم نمممو النمموع

ي م ناممن اليمموم بمعن م ابتممز النمممو بمقممدار  %75اال ان م تقممدم ليسممج

 Anabaena doliolumتماممما باع م الممنام البممام كممذلو وجممد حممدوز

يم نهايممة يتمرة التنميممة  )0.148وهممذا نصمما القيمممة المسممجلة يم عينممة

تاب م م مميم يم م م م النم م م ممو وتركي م م ممز الكلورييم م م م يم م م م

السيمرة أي ان هذا النوع تكيما للتمااير السمام للمنام البمام بممرور المزمن

Scenedesmus

 quadricaudaعن ممد تعرضم م لل ممنام الب ممام او مش ممتقات  .ت مماار ص ممب ة

وربممما قممد يتامموق ييممما بعممد عل م عينممة السمميمرة اذا ممما تممرو لمممدة زمنيممة

الاايكوسمميانين مبممين ي م الشممك

امممو  ،وعنممد مضمماعاة تركيممز الممنام البممام المسممتبدم  )%0.5نالحممظ

 )4حيممز نالحممظ ان تركيزهمما بل م ي م

المعم م مماملتين  )%0.5 ، %0.25ي م م م نهايم م ممة يت م م مرة التنميم م ممة )7 ، 7.5

ت م ممابر النم م ممو وه م ممذا ربم م مما بس م ممبا تض م مماعا الت م ممراير الس م ممام للمركب م ممات

مايكرو رامنم علم التموال  ،ونجمد انحمدار تركيمز صمب ة الاايكوسميانين

الهيدروكربوينممة اذ بل م ي م اليمموم الاالاممون  )0.08وهممذا يعمماد المسممج

عنممد معاملممة  Oscillatoria splendidaبتركيممز  )%2 ، %1مممن

يم م الي مموم الس ممادن عش ممر يم م عين ممة الس مميمرة ،ام مما تراكي ممز ال ممنام الب ممام

الممنام البممام ،وربممما هممذا بسممبا حساسمميتها تجمماا هممذا الملواممات .ويبممين

 )%2 ، %1يقد بينت النتاا حدوز تابميم شمب تمام للنممو أي ان همذا

الشم ممك

التراكيممز ياقممت قممدرة تحم م  Oscillatoria splendidaوبممالر م مممن

 )5اسم ممتجابة تراكيم ممز البم ممروتين ي م م النم مموع

Oscillatoria

 splendidaعن ممد معاملتم م بتراكي ممز ال ممنام الب ممام ، %0.5 ، %0.25

ذلو يان نمموا لمم يبتام كليما ،وقمد اشمار الباحمز  )14الم ان التراكيمز

 ،)%2 ، %1ونجمد ان قمميم تركيمز البممروتين المسممجلة يم عينممة السمميمرة

الواماة قد تعم عل تابم النمو لكن عند ارتااع التركيمز قمد يمؤدي الم
الم مموت وه ممذا يتواي ممق م ممع م مما أش ممار اليم م

تراكيز الكلوروييم عمن تضماعا تراكيمز المنام

البمام يعنمد المعاملممة  )%1نجمد مقاومممة Oscillatoria splendida

الاعالي ممات الحيوي ممة المدروس ممة مام م النم ممو وتركي ممز الكلوروييم م وص ممب ة

الشممك

العناصم م م ممر يم م م ممر المر م م م مموا ييهم م م مما ،وتمكنم م م ممت

كانت متدرجة بشك منتظم موا يترة التنميمة 0.175 ، 0.08 ،0.46

 ،)15ان النم ممو يم م االحي مماا

 )0.324 ،مل منمم م لالي ممام  )30 ، 24 ، 16 ، 8علم م التم موال  ،ام مما

الدقيقة يتما بزيادة اعداد الباليما وهمذا اليحمدز اال بتموير مجموعمة ممن

عنممد معاملممة الممنام البممام  )%0.25نالحممظ قمميم منباضممة يم األسممابيع

الشروم منها سالمة النظام الضوا الذي يجهز البليمة بالماقمة ليتسمن

الاالاة األول من يترة التنميمة بالمقارنمة ممع عينمة السميمرة اال ان تركيمز

له مما مراكم ممة البروتين ممات والمم مواد الالزم ممة ل ممذا ي ممان قي ممان تركي ممز ص ممب ة
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البروتين يبلم يم اليموم الاالامون  )0.176مل منمم وهمو نصما القيممة
مرار ذلمو سمجلت المعاملمة )%0.5

المسجلة ي عينة السيمرة ،وعل

تراكيز وامامة للبمروتين لتبلم يم نهايمة يتمرة التنميمة  )0.058مل منمم ،
ام مما عن ممد ري ممع تركي ممز المع ممامالت الم م

 )%2 ، %1ل ممم تس ممج نت مماا

واضممح لتركيممز البممروتين ي م النمموع  Oscillatoria splendidaكممما
هممو مبممين ي م الشممك

 .)5ان المحتمموى البروتين م يتمماار بشممك ملحمموظ

تحت تراير الهيدروكربونات النامية وأشار  )17ال انباما

البمروتين

الكل م ي م  Chlamydomonas angulosaبعممد نممموا تحممت ت ممراير
المشم م ممتقات الناميم م ممة ي م م م الوسم م ممم المم م مماا وقم م ممد يسم م ممر ذلم م ممو الباحام م ممان

شكل ( )2تأثير تراكيز مختلفة من النفط الخام على النمو في النوع

 )18 )Zachleder and Šetlikبس ممبا تاب مميم عمم م  DNAاو
تابيم استنساخ  RNAويتبعم انباما

 Oscillatoria splendidaعلى مدى ( )30يوما

يم تكموين النشما  Starchوهمذا

أيضمما مشمماب لممما جممرى ي م  Scenedesmus armatusعنممد تنميت م
تحت تراير المشتقات النامية .الشك المظهري للنموع Oscillatoria
 splendidaالنمام تحمت الظممورا القياسمية مبمين يم السماليد  )1اممما
الساليد  )2يبين الشك المظهري تحت تااير النام البمام ولعم اهمم مما
يالحممظ هممو مي م باليمما هممذا النمموع ال م االصممارار وقممد يعممزى ذلممو ال م
انباا

محتوى صب ة الكلورويي .

ان نتاا ميا امتصاال االشعة تحت الحمراا باسمتبدام جهماز ال م IR
لعينممات الممنام البممام المعاملممة بممالنوع
موضممحة ي م الشممك

Oscillatoria splendida

 .)6وتما م عينممة السمميمرة  )0.5م م مممن الممنام

شكل ( )3تأثير تراكيز مختلفة من النفط الخام على تركيز الكلوروفيل في
النوع  Oscillatoria splendidaعلى مدى ( )30يوما

البممام ي م الوسممم الزرع م بممال مممن وجممود هممذا النمموع ومحضممون لمممدة
 )30يوممما تحممت تممراير ظممروا مماالممة للم مزارع الناميممة ،ليتسممن معريممة
م ممدى ت ممراير ه ممذا الن مموع علم م عين ممة ال ممنام الب ممام .ويالح ممظ يم م مي مما
امتصم مماال االشم ممعة تحم ممت الحمم ممراا لعينم ممة الم ممنام البم ممام ال يم ممر معاملم ممة
بالسيانوبكتريا السيمرة) التال :

1-

1-

 -1وجممود حزمتممان عنممد التممردد  )2870سممم و  )2950سممم وه م
حزم ممة امتص مماال مج مماميع الماي م م االليااتي ممة مام م  CH3والتم م تظهم ممر
جزيااتهمما المممم حيممز تمام الحزمممة األولم المممم المتنمماظر والاانيممة المممم
ير المتناظر.

1-

 -2ظه ممور مي مما امتص مماال عنم ممد الت ممردد  )1640س ممم يع ممزى ال م م

شكل ( )4تأثير تراكيز مختلفة من النفط الخام على صبغة الفايكوسيانين في

امتصم مماال حزمم ممة  C=Cاالولاينيم ممة األلكينم ممات) ،وتم ممداب مم ممع التم ممردد
 )1610سم

1-

النوع  Oscillatoria splendidaعلى مدى ( )30يوما

والذي يما امتصاال حزمة  C=Nما االمينات.

1-

 -3ك م ممذلو ظه م ممور حزمتم م م انحن م مماا عن م ممد الت م ممرددين  )1430س م ممم و
 )1380سممم 1-تعممزى األولم الم االنحنمماا يممر المتنمماظر لم م CH3

وتعم م م م ممزى الاانيم م م م ممة ال م م م م م االنحنم م م م مماا المتنم م م م مماظر  .CH3امم م م م مما بوجم م م م ممود
 Oscillatoria splendidaمممع عينممة الممنام البممام يممان حممزم ميمما
امتصاال االشعة تحت الحمراا تت ير بشك جلم للعيمان حيمز يالحمظ

ابتامماا الحزم ممة الواقعممة عن ممد التممردد  )2870س ممم 1-و  )2950س ممم،1-
وأيضمما ابتامماا الحممزم الواقعممة عنممد التممرددات  )2300سممم)1500 ، 1-

سم

1-

وقد يعزى ذلو ال استهالو تلو المركبمات ،وأيضما ظهمور حزممة
1-

شكل ( )5تأثير تراكيز مختلفة من النفط الخام على تركيز البروتين في النوع

جدي م ممدة عن م ممد الت م ممردد  )800س م ممم وعن م ممد  )2400س م ممم تع م ممزى الم م م
1-

 Oscillatoria splendidaعلى مدى ( )30يوما

استحداز مركا جديد لم يكن موجود ي عينة النام البام.
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 تحت تأثير النفط الخام قوةOscillatori a splendida )2( ساليد

 بدون معاملة قوة التكبيرOscillatoria splendida )1( ساليد
x100

x100 التكبير

)%2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25( ) يوضح معامل االرتباط ما بين النمو ومعامالت النفط الخام3( جدول
kam_2
%
-.923
.077
4

kam_1
%
-.923
.077
4

kam_0.5
%
.983(*)
.017
4

Oscillatoria splendida للنوع
kam_0.25 Control
%
.969(*)
1 Pearson Correlation
.031
Sig. (2-tailed)
4
4
N

Control

)%2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25( ) يوضح معامل االرتباط ما بين تركيز الكلوروفيل ومعامالت النفط الخام4( جدول
kam_2
%
-.985(*)
.015
4

kam_1
%
-.938
.062
4

kam_0.5
%
.863
.137
4

Oscillatoria splendida للنوع
kam_0.25 Control
%
.921
1
Pearson Correlation
.079
Sig. (2-tailed)
4
4
N

Control

)%2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25( ) يوضح معامل االرتباط ما بين الفايكوسيانين ومعامالت النفط الخام5( جدول
kam_2
%
-.603
.397
4

kam_1
%
-.831
.169
4

Oscillatoria splendida للنوع
kam_0.5 kam_0.25 Control
%
%
.984(*)
.998(**)
1
Pearson Correlation
.016
.002
Sig. (2-tailed)
4
4
4
N

Control

Oscillatoria ) للنوع%2 ، %1 ، %0.5 ، %0.25( ) يوضح معامل االرتباط ما بين تركيز البروتين ومعامالت النفط الخام6( جدول
splendida
kam_2 kam_1 kam_0.5 kam_0.25 Control
%
%
%
%
-.668
-.668
.981(*)
.997(**)
1
Pearson Correlation Control
.332
.332
.019
.003
Sig. (2-tailed)
4
4
4
4
4
N
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Abstract
The effect of different concentration of crude oil had been examined upon Oscillatoria splendida, it was
depended upon measuring Growth as optical density, Chlorophyll, Phycocyanin and Protein concentration as an
Physiological activities indicator of crude oil effects on Oscillatoria splendida, in addition to morphological
changes. The growth optical density in the control sample in the day 30 was (0. 34), while it was (0.148) &
(0.08) at 0.25% & 0.5% of crude oil respectively, 41% of chlorophyll concentration has been reduced under
effect of 0.25% of crude oil, and reduction 63% of chlorophyll concentration with treatment 0.5%. Protein was
reduced 45% at 0.25%, and 82% at 0.5% of crude oil. It was observed reduction growth, chlorophyll,
phycocyanin as well as the protein concentration to a minimum under the influence of crude oil treatment 1%
and 2% respectively. As well as the absorption spectrum infrared by FTIR show there were absence of methyl
group CH3 at (2950 cm-1), (2870 cm-1) and other bundle such as )2300( cm-1, (1500) cm-1, and this is could due
to consumed by this species. With appearance a new compounds at 2400 cm-1 and 800 cm-1. Morphologically
Observed that the cells within the filament appearance clearly.
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