الفعل االنفرادي والمشترك لبعض العزالت البكتيرية
في التحلل الحيوي  .1لنفط خام القيارة
ياسين حسين عويد

قسم علوم الحياة – كلية التربية للبنات – جامعة تكريت – تكريت – العراق

الخالصة
صمممت ذم ا الا ارسمة للتعمرى علم مماي قابليمة كمز مم العم ت البكتيريمة  Pseudomonas aeruginosaو Bacillus, Subtilisوال م Actinomyces

 .sppلتحليمز نطمما مام الةيممارة الصةيمز بصممورة انطراايممة وكم ل بالتمما ر بمي العم ت الممص

ا جما التمما ر بمي العم ت الممص

بالمرتبمة ا ولم وبلم تحلممز الممنطا

ال مام اكصمر مم  % 77فيمما كما الطعمز ا نطمراا لكمز مم ال م  Pseudomonas aeruginosaوال م  .Actinomyces sppلتحلمز المنطا ال مام متةاربما جماا
ليبل اكصر م  %86واكصر  % 87عل التوالي فيما جا ت ع لة الم  Bacillus Subtilisبالمرتبة ا
 . % 54كم ل اامارت الا ارسمة الم اعتممماا التحليمز باسمت اام تةنيمة كروماتوكرافيما ال(مما

يرة في قارتها لتحليز نطما مام الةيمارة ليكمو اكصمر مم

 Gas-Chromatography ) G-Cوايمى ا امعة تحمت الحمم ار

 ،Infra-Redا كانت مؤارات علمية كطو ة لبيا التحلز النوعي للنطا ال ام ،ك ل عكست ا عمااا الحيمة ال م  Viable Countلهم ا العم ت التحلمز الحيمو
للنطا ال ام ،ا كانت ا عمااا الحيمة فمي ت ايما مسمتمر م ز فتمرة النممو البال(مة  86يومما علم نطما مام الةيمارة الصةيمز ممما يؤكما الةمارة العاليمة للعم ت البكتيريمة
المست امة في الاراسة ست( ز مكونات النطا ال ام في النمووتةليز التلو البيئي.

المقدمة

يعلب النطا ال ام او اًر بار اً في حياة الاعوب  ،ومن ا

باأ ا نسا

باستن اى الموارا غير المتجااة ومنها – النطا ال ام – باأت ماكلة التلو

البيئي بالظهور واصبحت تاكز تحاياً جاياً يهاا مصير البارية والحياة

عل ظهر ذ ا الكوكب [ ،]1وتاير الحةائق ال ا انتاج النطا واست اامه

يسهما

باكز او بآ ر في تلوي

النطا يرافةهما مجموعة م
ا

التربة  ،كما ا

التأصيرات التلويصية فض

است راج واسته
ع

ا صار السلبية

ري [.]8

ويع مما التل ممو النطا ممي مم م اا مما انم موا التل ممو

ا ممورة علم م جميم م ا نظم ممة

البيئيممة [ .]3وتةممى الصممناعة النطايممة و ار العايمما م م الك موار البيئيممة التممي
تتعممرض لهمما التربممة والناتجممة عم الممنطا الممراق فمموق سمما ا رض مم جم ار
الحواا

[.]5

تتعممرض التربممة للتلممو بممالنطا ال ممام وماممتةاته واسممترعت ذ م ا الماممكلة انتبمماا
البمماحصي فممي حةممز ا حيمما المجهريممة لا ارسممة اورذمما فممي تةليممز ا صممار الناجمممة
عم التلممو البيئممي  ،ا بةمما وايمومممة الملوصممات العضمموية فممي التربممة والممما
ا رضممي يعتممما عل م عوامممز عايمماة يسممتل م توفرذمما لةيممام ا حيمما المجهريممة
بطعاليته مما [ ، ]8،4ا تطكم م ذي مماروكاربونات ال ممنطا ال ممام وتحلله مما تع مما ات
فائماة عظيممة لتحوله ما الم اصمناى ا ممري اقمز سممية واقممز ام اًر علم البيئممة
[.]7

وتاممير الا ارسممات ال م ا الممنطا ال ممام يمموفر للبكتريمما المحللممة للممنطا مصمما اًر
للكربو والااقة علم المرغم مم ا نمواتت التحلمز تعما سمامة للبكتريما ا انهما
تك ممو بالم مماي الكبي ممر الم م

يص ممبا نموذ مما [ ، ]6ويع مما ال ممنطا ال ممام الصةي ممز

كمصار وحيا للكربو والااقة وتحر ال

يا البكتيريمة اعلم كصافمة لهما بعما

 14يومماً [ ، ]9ولعممام وجمموا ا ارسممات سممابةة لبيمما الطعممز ا نطمراا لكممز مم

العم ت البكتيريمة  Pseudomonas aeruginosaو Actinomyces

 spp. Bacillus Subtilisوك ل التمأ ر بمي ذم ا العم ت فمي تحليمز نطما
ام الةيارة الصةيز  ،ل ا فةا تم تصميم الاراسة الحالية .

المواد وطرائق العمل

العينات

 .1عينات النفط الخام -:
تم الحصوز عل عينات نطا ام الةيارة الصةيمز مم

انمات نطما مام الةيمارة

الصةيز المستلمة للنطا ال مام مم ابمار حةموز نطما الةيمارة الةربيمة مم المصمط
نطسممه واسممت امت لجم م العينممات قنمماني جاجي مة حجممم  111ملليلتممر معةم مة
ومظلمة.
 .2عينات االحياء المجهرية -:

عزل وتشخيص االحياء المجهرية المحللة للنفط الخام المستتخدمة

في هذه الدراسة -:

أ .استخدام وسط االمالح المعدنية
و  41ملليلتممر م م الوسمما فممي اوارق م روايممة سممعة  841ملليليتممر عةممم
وبممرا الوسمما واضمميى الممنطا ال ممام بنسممبة  % 1حجممم حجممم )  ،وحض منت
المماوارق علم م ارج ممة ح م اررة 31م لم مماة  81يوم مما  ،بعمماذا اجري ممت الت ممافيى
عل م اابمماق م م الوسمما  Trypticase soya agarالمجه م م م اممركة
 Hemidiaالهنايم ممة وحضم ممنت عل م م ارجم ممة ح م م اررة  31م لمم مماة  85سم مماعة .
بعمماذا ع ل مت المسممتعمرات الم تلطممة فممي الصممطات المظهريممة عل م اابمماق فممي
نطمما الوسمما وصبتممت صممطاتها م م حي م

الاممكز ونممو اسممتجابتها لصممب(ة ك مرام

وا تبممار الحركممة بعمماذا ا صمت العم ت باسممت اام تةنيممة Appareils el
 Procedes d' identificationمم نممو  81 Systemوالمجهم م م
اممركة  Bio Merieux Kits-apiالطرنسممية  ،وبعمما المةارنممة م م الجمماوز
ال مماب بالتا م يب المجه م م م الاممركة نطسممها وحطضممت العينممات المع ولممة

عل موائز مم الوسما ال رعمي  Trypticase soya agarفمي ارجمة حم اررة

 -1باستخدام الطرق الكيميائية غير المتخصصة -:

الص جة لحي ا ست اام [.]11

تم قياا معاز تحلز النطا ال ام باست اام الاريةمة الو نيمة و لم عم اريمق
قيم مماا الطم ممرق بم ممي و

ب .تنمية البكتريا المعزولة على النفط الخام

المست ام قبز وبعا تنمية الع ت البكتيرية المسمت امة وكمما متبم فمي []11

اسم ممت ام وسم مما ا م م م ي المعانيم ممة المجه م م م م م قبم ممز [ ]11لتنميم ممة ا حيم مما

وتم قياا النسبة المئوية لمعاز تحلز المنطا ال مام بطعمز كمز ع لمة علم حماة

المجهريممة المحللممة للممنطا ال ممام بعمما ا و  41ملليليتممر م م وسمما ا م م ي

وك ل بالتا ر بي الع ت الص

المعانية في اوارق م رواية سعة  841ملليلتر وبعاذا عةم وبمرا الوسما صمم

المتخصصة:

يحتم م ممو كم م ممز ملليلتم م ممر منم م ممه عل م م م )CFU/ML 115×1

 Colony Forming Unit/CM3لكممز ع لممة م م الع م ت الممص
المحل مموز الطس مملجي وكم م ل مم م يت العم م ت ال ممص

أ .باس ممت اام جهم مما كروماتوكرافي مما ال(م مما )(G-C

ال م

Gas-chromatography

[.]18

الت مما ر) بع مماذا حض ممنت

ب .باست اام ايى ا اعة تحت الحم ار ) .]13[ Infra-red ( I-R

الاوارق عل ارجة ح اررة  31م 1لماة  86يوما وتم حساب مايلي :

هتتت .دراستتة التريترات المةهريتتة للتتنفط الختتام المتحلتتل بفعتتل العتزالت البكتيريتتة

ج .حستتاب االعتتداد الحيتتة  Viable countللعتزالت ال ت ال والتتتازر بتتين

المستخدمة في الدراسة-:

هذه العزالت المستخدمة من هذه الدراسة :
ت ممم حس مماب ا ع ممااا الحي ممة count

.

 -2الكشتتتتتت عتتتتتن تحلتتتتتل التتتتتنفط الختتتتتام باستتتتتتخدام الطتتتتترق الكيميائيتتتتتة

اضمميى الممنطا ال ممام بنسممبة  % 1حجممم حجممم) واض ميى  8مممز م م المعلممق
البكتيم م ممر ال م م م

كميم ممة الم ممنطا ال م ممام المضم ممافة ال م م الوسم مما ال رعم ممي

تم ممم م حظم ممة الت(ي م مرات فم ممي الصم ممطات المظهريم ممة لم ممنطا م ممام الةيم ممارة الصةيم ممز

 Viableبع مما التلة ممي مباام مرة الم م م

المتحل ممز بطع ممز العم م ت البكتيري ممة المس ممت امة ف ممي ذم م ا الا ارس ممة  ،بع مما فتم مرة

ا بتاائي)  Zero timeوبعما  ، 5 ، 3 ، 8 ،1اسمابي و لم بنامر  1.1ممز

التحض م م ممي البال( م م ممة  86يوم م م مما وبارجم م م مة حم م م م اررة تحض م م ممي  31م ا ل م م مموحظ

nutrient agar

ا سمتح ب  emulsionللمنطا ال مام وصمورت الت(يمرات المظهريمة فوتوغرافيمما

مم الت طيمى  117-علم اابماق مم وسما ا كمار الم(م

وحضنت جمي ا اباق بارجة  31مْ وحسب العاا الكلي الحي) viable

[. ]15

 countللمسم ممتعمرات البكتيريم ممة الناميم ممة عل م م الم ممنطا ال م ممام بواسم مماة العم ممااا
 Colony Counterاياممالي المنامما الع مممة

النتائج والمناقشة

Pool bio analysis

اوال  -:الفقتتتدان الكمتتتي للتتتنفط الختتتام باستتتتخدام الطتتترق الكيميائيتتتة غيتتتتر

).]5[ Italiana (pbI

المتخصصة ( الطرق الوزنية )

د .قيتتان نستتبة الفقتتدان الكمتتي للتتنفط الختتام المستتتخدم فتتي هتتذه

الدراسة -:

جدول  : 1النسب المئوية لتحلل نفط خام القيارة ال قيل بالفعل االنفرادي والتا زري بفعل العزالت البكتيرية المستخدمة في هذه الدراسة

ت

الع ت البكتيرية المعامز بها
النطا ال ام

و

سم 3م النطا

ال ام غير المعامز
غم)

1

Pseudomonas
aeruginosa
Bacillus Subtilis

3

.Actinomyces spp

1.9817

التا ر

1.9817

2
4

و

النطا ال ام

المتبةي غير المحلز
غم)

و

النطا ال ام

المتحلز بطعز الع ت
البكتيرية

النسب المئوية لتحلز
النطا ال ام
%

غم)

1.9817

1.3148

1.8441

86.1696

1.9817

1.4884

1.5368

54.8184

1.3154

1.8588

87.8835

1.8184

1.7558

77.5853

مم م حظتنمما للجمماوز ال مماب بتحلممز نطمما ممام الةيممارة الصةيممز بطعمز العم ت

او الت مرابا بممي الهيمماروكاربونات النطايممة [ .]4او قمما يع م ي إل م ال صممائب

البكتيريمة المسمت امة فمي ذم ا الا ارسمة ن حمظ ا ع لتمي Pseudomonas

البايوكيميائية األن يمية للع ت [.]14

 aeruginosaو . Actinomyces sppمتةاربت مما مم م حيم م

ق ممارتهما

وأاارت اراسة [ ]18الم قمارة عم ت مم بكتريما  Pseudomonasعلم

 %وأكصمر مم  % 87علم التموالي  ،فيممما ان طضمت نسممبة التحلمز إلم أكصممر

ال م ا البكتريمما  Bacillus Subtilisاسممتااعت ا تحلممز ان موا م م

لتحليمز مركبممات نطما ممام الةيمارة الصةيممز ا كانمت نسممب التحلمز أكصممر مم 86
م  % 54بطعمز الع لمة  Bacillus Subtilisفمي حمي ارتطعمت قمارة التمآ ر
البكتير بي الع ت الص

لتحلز مركبات نطا ام الةيارة الصةيمز الم اكصمر

م م  ، %77وتاممير بعممض الا ارسممات ال م ا نسممبة التحلممز ت مرتبا بالتماس م

تطكي

الهياروكاربونات وانتاج المسمتحلبات الحياتيمة  ،فيمما اامار []17

الممنطا ال ممام  ،ام ابالنسممبة للتممآ ر البكتيممر بممي الع م ت الممص

المسممت امة

في ذ ا الاراسة لتحليز مركبات نطا ام الةيارة الصةيز فةما ارتطعمت الم اكصمر
مم  %77واتطةممت ذم ا الا ارسممة بنتائجهمما م م كصيممر م م الا ارسممات  ،ا ااممار
الباح م

[ ]16الم م ا الطع ممز التممآ ر اكب ممر ت ممأصي ار م م الطع ممز ا نطم مراا ف ممي

تحلي ممز مكون ممات ال ممنطا ال ممام  ،فيم مما اف مماا الباحم م

[ ]19ايض مما ا سم م

ت

البيئية في نيجيريا .

بكتيريممة محليممة اظهممرت قممارتها التآ ريممة فممي تحليممز الممنطا ال ممام فممي ا نظمممة
األعداد الحية ( )CFU/MLللعزالت المحللة لنفط خام القيارة ال قيل:
جدول (  :) 2االعداد الحية ( )CFU/MLللتخفيت  11 7-للعزالت المحللة لنفط خام القيارة ال قيل المحضنة بدرجة  31م

ت

0

الزمن

العزالت النامية

11 7
بعد اسبوعين

بعد ال ة اسابيع

بعد اربعة اسابيع

الزمن االبتدائي بعد اسبوع واحد
1

Pseudomonas aeruginosa

63

166

465

811

867

8

Bacillus Subtilis

61

816

548

498

789

3

.Actinomyces spp

115

185

386

513

483

5

التا ر

886

418

461

3698

نمو كصيى

يظهر الجاوز  8ا عااا الحية للع ت النامية علم نطما مام الةيمارة الصةيمز
أ تت ايا اعااا الع ت النامية باضماراا مت ايما بممرور الم م إلم ا تصمز
ا سبوعي الصال

والراب لتباو ذنا صعوبة في حسابها

انيا -:التحليل بالطرق الكيميائية المتخصصة -:

التحليل باستخدام كروماتوكرانيتا الرتاز Gas–Chromatography (G
)– C
م م م ز م حظممة الاممكز  )1لمموحظ ا تطمما قسممم م م الح م م عنمما التحليممز
بأست اام كروماتوكرافيا ال(ما بالمةارنمة مم الحم م الظماذرة فمي عينمة المةارنمة
 .وتبي ا تطا عاا م الح م في عينمة نطما مام الةيمارة الصةيمز المعاملمة مم
الع ت البكتيرية  ،حمظ ا امكاز  ) 2D ، 2C ، 2B ، 2Aمةارنمة مم

وقا يع ي ل إل تأقلم البكتريا للبيئة الملوصة بالنطا ال ام [.]81
وك ل إلم تيسمر مركبمات المنطا ال اضمعة للتحلمز البكتيمر التمي تعما غم ا
له ا البكتريا إ أ العاا المايكروبي يعكا ا رتباا بالتحلز الحيو [.]81

عينممة المةارنممة الاممكز  ) 1وتاممير قسممم م م الا ارسممات إل م اسممت اام تةنيممة
كروماتوكرافي م مما ال( م مما لتوض م ممي التحل م ممز الحاص م ممز ف م ممي المركب م ممات النطايم م مة
[ ]83،88وذم ا التةنيممة ذممي م م الاممرق الكيميائيممة المت صصممة التممي يسممتاز
م

لها عل نو المركب المتحلز [.]85

الشكل  ( . 1عينة المقارنة ) نتائج تحليل نفط خام القيارة ال قيل باستخدام جهاز كروماتوكرافيا الراز ( ) Gas-Chromatography

والمستخلص من وسط االمالح المعدنية الحاوي على  %1نفط خام وفي رقم هيدروجيني  7.2والمحضن لمدة  22يوما بدرجة حرارة  31م .

الشكل  . 2نتائج تحليل نفط خام القيارة ال قيل باستخدام جهاز كروماتوكرافيا الراز (  ) Gas-Chromatographyوالمستخلص من وسط االمالح
المعدنية الحاوي على  %1نفط خام وفي رقم هيدروجيني  7.2والمحضن لمدة  22يوما بدرجة حرارة  31م وحسب الحروت اتآتية :
 : Aعينة المقارنة  : B ، Controlبفعل البكتريا  : C ، Pseudomonas aeruginosaبفعل البكتريا Bacillus subtilis
 : Dبفعل البكتريا  : E ، .Actinomyces sppبفعل التآزر البكتيري .

ب -التحليل باستخدام تقنية طيت االشعة تحت الحمراء
[ ]86وذ ا التةنية تظهر با سماا المجمامي الطعالمة مصمز مجموعمة الكاربونيمز

تاير قسم مم الا ارسمات إلم اسمت اام تةنيمة ا امعة تحمت الحمم ار
للتأكا م تحلز النطا ال ام [ ]87-84ا حاو الت(يمرات فمي مواقم الم رات

او مجموعة النتريز او مجموعة الكاربوكسيز  ....الخ

وا واصممر ياممير إل م اور الع م ت البكتيريممة فممي تحليممز المركبممات ا روماتيممة
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الشكل  .3طيت امتصاص األشعة تحت الحمراء لنفط خام القيارة ال قيل الحاوي على  %1نفط خام وفي رقم هيدروجيني  7.2والمستخلص
من وسط األمالح المعدنية والمحضن لمدة  22يوما بدرجة حرارة  31م اذ تم ل الحروت  : A :عينة المقارنة ، Control
 : Bبفعل البكتريا  : C ، Pseudomonas aeruginosaبفعل البكتريا ، Bacillus subtilis
 : Dبفعل البكتريا  : E ، .Actinomyces sppبفعل التآزر البكتيري.

إ لوحظ عام وجوا ت(ير واضم فمي مواقم ا متصماب ل واصمر لكم تبمي

وس م مما األم م م ي المعاني م ممة وعم ممام حم مماو ت(ييم ممر فم ممي عينم ممة المةارنم ممة ،حم ممظ

وجمموا إ ممت ى ف ممي ا مماة الح م م وع ممام وج مموا ت(ي ممر رئمميا ف ممي الا ممكز الع ممام

الصورة  )1Aوذم ا ما أكاتمه اراسات عايماة[.]33-31،88

ل اي مماى الما ممار إليه مما ف ممي ا ا ممكاز  ) 3E ،3D ، 3C ، 3Bبالمةارن ممة

إ تكتم ممز الم ممنطا ال م ممام بهيئم ممة كتل م ممة ذ ميم ممة يالم ممق عليهم مما ظم مماذرة الموس م ممية

م

. ) 3A

 Mousseأو ال وباني م م م م ممة الكا ب م م م م ممة  pseudosolubilizationويعتة م م م م مما أ

إ أ ميممز المممااة العضمموية ل مت م اج بالممما يتناسممب عكسممياً م م و نهمما

حاو ذ ا الظماذرة فمي البيئمة يمرتبا بظمروى بيئيمة محمااة تعرضمها للتجويمة

الج يئي [. ]89

للهياروكاربونات أو ربما يعوا إل تراكم عوامز ا ستح ب emulsifying

ال ا -:التريرات الفيزيائية في طبقة النفط الخام -:
توض الصورة  )1ا ذنا ت(يمرات مظهريمة فمي ابةمة نطما
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مسم ممتحلبة ال م م البيئم ممة او الوسم مما ال(م م م ائي ات نام مماا عل م م مسم ممتوي الا م مما

السمماحي  biosurfactantوتتمي م ذ م ا العوامممز بالسمممية الواائممة وقابليممة
التحلز والتراكم والسيارة عل النطا المتافق وذي تةوم بتةليمز الاما السماحي
وت يم مما ا ت م مراق المم مما وا نتام ممار لتع ي م م النمم ممو الميكروبم ممي وحج م م المعم مماا
وفصلها [.]15
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الصورة  .1التريرات الفيزيائية المةهرية المختلفة لطبقة النفط الطافي ( بفعل البكتريا النامية في  ) A.B.C.D.Eعلى نفط خام القيارة ال قيل المحضن
بدرجة حرارة  31م لمدة  22يوما على وسط االمالح المعدنية اذ تم ل الحروت-:

 : Aعينة المقارنة  : B ، Controlبفعل البكتريا  : C ، Pseudomonas aeruginosaبفعل البكتريا ، Bacillus subtilis
 : Dبفعل البكتريا  : E ، Actinomyces sppبفعل التآزر البكتيري .
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The Effects of Some Single Bacterial Isolates and Combination on
Biodegradation of 1. Al-Qayarah Crude Oil
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Abstract
This study was conducted to show the ability of some isolates of bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis,
Actinomyces spp. At single and combination between the three isolates in biodegrade of Al-Qayarah crude oil. The
results showed that the combination isolates of bacterial activity in bidegradation crude oil was a higher from the single
isolates, which reached more than %77. Where as the sigle isolates of Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis,
Actinomyces spp were Biodegradation the crude oil in more than 68% , 45%, and 67% respectively.
The results also showed that the viable count was increased with weekly time incubation. The biodegradation of above
isolates were confirm by using the Gas-Chromatography and Infra-Red Spectrum analysis by compare the
compounds of crude oil before and after the action of bacterial isolates.

