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  چکیده 
دو سویه توسط این مطالعه  حذف ترکیبات آالینده هیدروکربنی در طبیعت،یت جه به اهمبا تو :زمینه و هدف

  .انجام گرفتجداشده آلوده به ترکیبات نفتی  که از خاك هاي بومی باکتري
آلـوده بـه نفـت در     هـاي خاک بـرداري از نمونه به منظور جداسازي باکتري هاي مورد نظر  :مواد و روش ها

درصد نفت  1غربالگري باکتري هاي تجزیه کننده مواد هیدروکربنی با  .انجام شدواز اطراف چاه هاي نفتی اه
 سـنجش  رشـد بـاکتري هـا    روش انـدازه گیـري  . در محیط مایع پایه نمکی بعنوان تنها منبع کربن انجام شـد 

دي کرومات براي سنجش مصرف ترکیبات هیدروکربنی از روش اکسیداسیون کربن آلی با . بودپروتئین کل 
  . استفاده شد پتاسیم

. هسـتند  پالنوکوکوسو  سودوموناسمتعلق به جنس  باکتري هاشناسایی نشان داد که زمایشات آ :یافته ها
و  32به ترتیب   S2و S1 توان تجزیه کنندگی ترکیبات هیدروکربنی نشان داد که سویه هاي نتایج آزمایشهاي 

 14را در مـدت   زیتـون درصد روغن  6/65و  86/80درصد نفت خام و  33/35و  6/59درصد قطران،  15/26
ارایی تجزیـه زیسـتی را   درصد ک 5محیط کشت مخلوط از دو سویه حدود در حالیکه در  ،روز تجزیه کردند

   .افزایش یافت
در تجزیـه   ي این باکتري هـاي بـومی  توانایی باالاین تحقیق نشان دهنده در  نتایج بدست آمده :نتیجه گیري

جهـت حـذف آالینـده هـاي     در  از آنهابوده و می توان  بخصوص ترکیبات آروماتیک سمی آالینده هاي نفتی
  .   بهره گرفت نفتی دیر تجزیه شونده

  
 نفت خام،  قطران،  تجزیه زیستیآالینده هاي هیدروکربنی،  : کلیديکلمات 
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  مقدمه
ـ  امروزه به دلیل پیشرفت هاي بشر در ه هـاي مختلـف   زمین

فرآورده هاي حاصل از نفت افزایش چشـمگیري  نیازبه نفت و 
داشته است بطوریکه فعالیت هایی که در زمینه اکتشاف،  حمل 
و نقل و فرآوري نفت صورت گرفتـه آسـیب هـاي جـدي بـه      

ورود مـواد آلـی هیـدروکربنی    . 1محیط زیست وارد آورده است
نفتی به سبب سمیت و سرطان زایی آنها  تهدیـد جـدي بـراي    

ترکیبـات  .  2موجودات زنده محسوب می شـود حیات انسان و 
 و آروماتیـک  )Aliphatic( آلی هیدروکربنی به دو نوع آلیفاتیک

)Aromatic( به طور کلی ترکیبات آلیفاتیک به . تقسیم می شود
آلکان هاي خطی و آروماتیک ها به آلکان هـاي یـک یـا چنـد     

تحقیقات نشان داده است کـه اکثـر   .  3ق می شودحلقه اي اطال
. 4رکیبات آروماتیک سمیت، سرطانزایی و پایداري باالیی دارندت

مدت زمان تجزیه ترکیبات هیدروکربنی خطی در طبیعت نسبت 
به ترکیبات آروماتیک کوتاهتر است و همچنین سرعت تجزیـه  

ترتیـب تجزیـه   . 5کاهش می یابدآروماتیک ها با افزایش حلقه 
از سـاده   پذیري مواد نفتی در طبیعت بدین صـورت اسـت کـه   

ترین شکل ترکیبات یعنی آلیفاتیک هـاي سـاده شـروع شـده و     
سپس آلیفاتیک هاي شاخه دار، آلکن ها، آروماتیک هاي با وزن 

مـی  مولکولی کم و در آخر آلکن هاي حلقوي از محیط حذف 
  . 6 ،7شوند
براي حذف آالینده هاي نفتی از محیط هاي آبی و خشکی  

رکاربرد ترین روش استفاده روش هاي مختلفی وجود دارد که پ
.  8جـذب آنهاسـت   از مواد شیمیایی به منظور رسوب دادن و یـا 

بطور کلی روش هاي مبتنی بـر اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی     
اگرچه سرعت عمل باالیی دارد اما به دلیل اینکه مواد شـیمیایی  
که به محیط اضافه می شود خود نیز مـی توانـد بـراي طبیعـت     

روش دیگري کـه امـروزه مـورد    . ه داشته باشدمضراتی به همرا
) Bioremediation( زیسـتی  پاکسـازي توجه قرار گرفته اسـت  

آالینده هاي هیدروکربنی با استفاده از میکروارگانیسـم هـا مـی    
این روش به خاطر اثرات مخرب زیست محیطی اندك و . باشد

هزینه هاي ناچیزي که در مقایسه با سایر روش ها  دارند تحت 
رسی و مطالعه قرار دارند و پیشـرفت هـاي مطلـوبی در ایـن     بر

میکروارگانیسم هـایی کـه در فرآینـد    . زمینه مشاهده شده است
پاکسازي زیستی تحت بررسی قرار گرفته اند شامل قارچ هـا و  
بـاکتري هـاي مصـرف کننـده هیـدروکربن هـاي آروماتیــک و       

ر متنـوع  این میکروارگانیسم ها بسـیا . 9ی می باشندآلیفاتیک نفت
بوده و طیف وسیعی از قارچ ها، آرکی باکترها و بـاکتري هـاي   

در ایـران نیـز   اگرچه  .10-12گرم مثبت و منفی را شامل می شود
گـزارش هـاي   ي تحقیقاتی زیادي انجام شـده اسـت و  طرح ها

متعددي در رابطه بـا جداسـازي میکروارگانیسـم هـاي تجزیـه      
نـوز منـاطقی بـا    ، با ایـن وجـود ه  کننده نفت منتشر شده است

میکروارگانیسم هاي بومی با توانایی باال بـراي حـذف آالینـده    
هاي محیطی وجود دارد که نیاز به مطالعه بیشـتر و دقیـق تـري    

هدف از این تحقیق یافتن باکتري هاي تجزیه کننـده   .16-13دارد
مواد آلی هیدروکربنی از خاك و شناسایی آنها به منظور ارزیابی 

  .یبات سمی و پایدار نفتی بودتوانایی حذف ترک
  

  ها مواد و روش
نمونه برداري از خاك هاي آلوده بـه مـواد نفتـی واقـع در     

نمونه ها در ظروف . اطراف چاه هاي نفت اهواز صورت گرفت
بــه . اسـتریل بصـورت نیمـه بـاز بـه آزمایشـگاه منتقـل شـدند        

رم از خـاك آلـوده   گ 10 ابتدا حدود ها منظورجداسازي باکتري
آب استریل بـه آن   ml100سپس  .ریخته شدml250رلن درون ا

آن گاه به مدت یک ساعت نمونه ها در دماي اتاق و  .اضافه شد
خـاك و سـایر    پـس از اینکـه  . ندکان داده شـد ت rpm100ر  دو

 -1از سوپرناتانت رقت هاي مختلف شـامل   رد،ذرات رسوب ک
میکرولیتـر روي   100تهیـه شـد و از هـر رقـت       10 -10تـا   10
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پـس از   .کشت داده شـد به روش گسترده حیط نوترینت آگار م
کلنـی هـا روي سـطح آگـار      0C 34اعت گرماگـذاري در  س 24

مـواد آلـی   کننده  کلنی هاي تجزیهجهت شناسایی  .ظاهر شدند
محیطهاي پایه هیدروکربنی کلنی هاي خالص بطور جداگانه در 

و قطـران بـه    نفت خـام  گرممیلی  500، حاوي )ml100( نمکی
، 8برابـر   pHبـا  عنوان تنها منبع کربن جهت رشد بـاکتري هـا   

در  دو هفتـه  و بـه مـدت    تلقیح شـدند  ml250هاي  درون ارلن
بـا بررسـی فـاکتور    سـپس  ه، شـد  گرماگـذاري درجه  34دماي 

تغییرات پروتئین کل کـه بـه عنـوان شـاخص رشـد بـاکتري و       
 مصرف مواد نفتی در نظر گرفته شد، نمونه هاي تجزیـه کننـده  

  .مواد آلی هیدروکربنی جداسازي شد
شناسایی دو سویه انتخاب شده ابتدا به روش آزمایش هاي 

 تشخیصی بیوشیمیایی با مراجعه به کتاب باکتریولوژي برگئـی 

در این  .17انجام شد S rDNA16و آنالیز فیلوژنی قطعه  (1989)
سپس با پرایمـر هـاي    ژنومی استخراج شد DNAبررسی ابتدا 

ــاي  S rDNA16ژن  ــوالی هـــ ــامل تـــ ــه شـــ -3َ( کـــ
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-5َ( forward و َ)3-

ACGGCTACCTTGTTACGACTT-َ5( Reverse بودنــــــد 
بعد از انجام الکتروفورز روي  انجام شد و S rDNA16تکثیر ژن

خـالص شـده بـه    وروي ژل بازیـابی   از  PCRژل، محصـوالت 
 Chainبـر اسـاس     )(SEQLAB, Germanyروش اتوماتیـک  

Termination Method    به سفارش شـرکت سـیناژن)Tehran, 

Iran (تعیین میزان قرابـت بـا باکتریهـاي     براي تعیین توالی شد
انجام شد و بانک ژنی هاي اطالعاتی هایی در بانکدیگر کاوش

 /BLASTN)(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST بــا اســتفاده از
  .صورت گرفتجستجوهاي همولوژي به 

براي مطالعه تجزیه مواد هیـدروکربنی توسـط نمونـه هـاي     
محـیط  ml100میلـی لیتـري    250جداسازي شده، در ارلن هاي 

میلی گرم قطـران،   500پایه نمکی ریخته و پس از استریل کردن
استریل شده به عنوان منبع ) زیتون(و روغن خوراکی نفت خام 

نمونه هاي خـالص شـده    سپس ازها اضافه شد، کربن به ارلن 

 %8/0نمـک  در ) McFarland( مک فارلنـد  5/0کدورتی معادل 
 جداگانه هاي به ارلن ها از هر یک از نمونهml1تهیه شد و آنگاه 

یک ارلن هر مـاده آلـی    .تلقیح شد به صورت دو تکرار موازي
 بدون باکتري هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و بـه مـدت  

در دمـاي   8معادل  pHدر  rpm100دو هفته با دور شیکر با دور 
  .درجه گرما گذاري شدند 34

روز میـزان رشـد    2در مدت گرماگذاري به فواصل زمـانی  
باکتري با استفاده از روش پروتئین سـنجی بـه روش برادفـورد    

از نمونــه داخــل را  ml2بــدین منظــور ابتــدا . بررســی گردیــد
 rpmدقیقـه در   10ف ریخته، بـه مـدت   برداشته و داخل اپندور

سپس محلول رویی را کـه  . دور در دقیقه سانتریفوژ شد  8000
حاوي کربن آلی و ترکیبات حاصل از متابولیسم آنهاست جهت 
اندازه گیري مقدار کربن باقی مانده در یک لوله آزمایش ریخته 

آب مقطر اضافه و پـس از بـه    ml2و به رسوب سلولی حاصل 
لولـه  . موالر اضافه و مخلوط شد/. 3محلول سود  ml1هم زدن 

دقیقه قرار داده شد تـا   90به مدت  0C 60ها در حمام آّب گرم 
سلول ها کامال لیز شوند سپس رنگ آمیزي بـه روش برادفـورد   

 Total organic( سنجش مقدار کل کـربن آلـی  . صورت گرفت

carbon(  در  .18به انجام گرفتبر اساس اکسیداسیون کربن آلی
ــا دور   ــاالیی بدســت آمــده از ســانتریفوژ ب ایــن روش مــایع ب

rpm8000      که سلول هاي رسوب کرده بـراي پـروتئین سـنجی
بکار گرفته شده براي اندازه گیري ترکیبات هیدروکربنی استفاده 

 ml2ساعت گرماگـذاري   48بدین منظور به فواصل زمانی . شد
دي  تاســیمپ(معــرف اکســید کننــده  ml5از مــایع روئــی را بــا 

مجاور کرده تا اینکـه تمـام   ) و اسید سولفوریک غلیظ کرومات
کربن آلی موجود اکسید شـود و مقـدار دي کرومـات مصـرف     

 -10و1و معـرف  ) بعنـوان تیترکننـده  (نشده توسط یون فریـک  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . تیتر شد) بعنوان شناساگر(فنانترولین 

پـس از مصـرف    کـه  اکسید کننده در ابتدا آبی سبز بوده معرف
از . در می آیـد  نارنجی تا قهوه ايتمامی دي کرومات به رنگ 

ایـن طریـق مقـدار دي کرومـات پتاسـیم مصـرف شـده بــراي        
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اکسیداسیون کل کـربن موجـود  از کـم کـردن مقـدار کـل دي       
کرومات از مقدار مصرف شـده در مرحلـه تیتراسـیون بـا یـون      

از تفاوت بین مقدار کربن آلی مصرف شده . فریک محاسبه شد
ساعت قبل و با در نظر گـرفتن   48مقدار ماده آلی در مقایسه با 

  . شاهد بدون باکتري بدست آمد
نتایج آزمایش ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با مقایسه 
میانگین سه تکرار آنالیز شد و معنی دار بودن اثر منابع کربن بر 

دیگر سـطح   تولید بیومس و اثر متقابـل دو سـویه بـر روي یکـ    
ــال  ــت   1احتم ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد م ــس از آن . درص پ

نمودارهاي بدست آمده از آزمایش ها توسط نرم افـزار اکسـل   
هـاي رسـم شـده از     Error barدر ضـمن  .  رسم شـدند  2010

  . انحراف معیار بین سه تکرار محاسبه شده است
  

  ها یافته
 بـه  S1نتایج شناسایی هر دو سـویه نشـان دهنـده شـباهت     

آنالیز . به جنس پالنوکوکوس بود S2سودوموناس آئروژینوزا و 
 99را در حد  S1سویه نیز قرابت  S rDNA16فیلوژنی قطعه ژن

 بـا  را  S2و  PBCC5 درصد به سودوموناس آئروژینوزا سـویه 
-ISL ســویه ســالینارومپالنوکوکــوس درصــد شــباهت بــه  98

  .تایید نمود16

سـویه تحـت مطالعـه     نتایج مربوط به ارزیـابی فعالیـت دو  
بصورت نمودار حذف ترکیبات آلی و تولید پروتئین رسم شده 

الـف مشـاهده مـی شـود رشـد       1همانگونه که در شکل . است
روز گرماگـذاري از   14در طـی زمـان    S1سودوموناس سـویه  

طریق تغییرات پـروتئین کـل نشـان دهنـده بیشـترین رشـد در       
ـ وان تنها منبع کربن بحضور روغن زیتون بعن وده راي رشد آن ب

ترکیـب از   3ب کـه مقـدار حـذف     1این نکته در شکل . است
بطـور مشـخص قابـل مشـاهده اسـت،       S1محیط توسط سویه 

درصد از روغـن زیتـون    80روز  10بطوریکه طی زمان کمتر از 
را حذف نموده است ودر رابطه با نفت خـام و قطـران کـارایی    

ربن آلـی در  درصد از کـل کـ   34و  3/61در حدود  S1باکتري 
  .  دسترس باکتري بوده است

بیشترین رشد و تولید بیومس در حضور  S2در مورد سویه 
روز  14درصد از آنرا طی مدت  68روغن زیتون بود که حدود 

در محیط هـاي حـاوي نفـت خـام     ). الف 2شکل (حذف نمود
بعنوان تنها منبع کربن در دسترس باکتري ها رشد هر دو سـویه  

ب مشاهده  2همانگونه که در شکل  . تر بودنسبت به روغن کم
درصـد از  هیـدرو کـربن هـاي      8/38حدود  S2می شود سویه 

 .نفتی را حذف کردند

  

  
در  S1میلی گرم روغن، نفت خام و قطران بعنوان شاخص رشد باکتري  500مقدار بیومس بر حسب اندازه گیري پروتئین کل سلولی در حضور ) الف :1 شکل
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  یدروکربنی روغن، نفت خام و قطراندر واحد زمان بعنوان شاخص مصرف مواد ه )TOC(کاهش کربن آلی کل ) واحد زمان ب

  
در واحد  S2میلی گرم روغن، نفت خام و قطران بعنوان شاخص رشد باکتري  500مقدار بیومس بر حسب اندازه گیري پروتئین کل سلولی در حضور  :2شکل 

  یدروکربنی روغن، نفت خام و قطراندر واحد زمان بعنوان شاخص مصرف مواد ه) TOC(کاهش کربن آلی کل ) زمان ب
  

همچنین در مورد تجزیه ترکیبات موجود در قطران کمترین 
  ). ب2شکل (درصد بدست آمد  2/24مقدار رشد 

رشد دو باکتري در حضور یکـدیگر در محـیط هـاي داراي    
ي هر دو روغن همانند آزمایش هاي قبلی بود و همانطور که برا

سویه بیشترین رشد در حضور روغن بدست آمد در این جا نیز 
تنها تفاوتی که در این آزمـایش دیـده شـد    . به همین منوال بود

  ). 3شکل (بود  10تا   5افزایش کارایی به میزان  
نشان دهنده کارائی بـاکتري هـا در جهـت حـذف      4شکل 

کـه   همـانطور . ترکیبات هیدروکربنی بر حسب درصد می باشد
توانست روغن زیتون، نفـت خـام و    S1مشاهده می شود سویه 

درصد درمـدت زمـان دو    32و  6/59، 86/80قطران را به میزان 
  .هفته حذف نماید

  
  

  
 S2و  S1میلی گرم روغن، نفت خام و قطران بعنوان شاخص رشد بـاکتري  500مقدار بیومس بر حسب اندازه گیري پروتئین کل سلولی در حضور  :3 شکل
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  یدروکربنی روغن، نفت خام و قطراندر واحد زمان بعنوان شاخص مصرف مواد ه) TOC(کاهش کربن آلی کل ) بصورت مخلوط در واحد زمان ب

  
  و بصورت مخلوط  S2و  S1میلی گرم روغن، نفت خام و قطران توسط باکتري 500مقدار ماده آلی حذف شده بصورت درصد در حضور  :4شکل 

  
 به تنهایی و با هم S1 ،S2منبع کربن روغن زیتون، نفت خام و قطران بر تولید بیومس براي سویه  3اثر ) ANOVA(واریانس یک طرفه  آنالیز :1جدول 

F مقدار معناداري مقدار    منابع تغییر مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات 
218/0  986/1  000/637  2 000/1274  اثر روغن زیتون روي تولید بیومس 

002/0  763/22  333/13617  2 667/27234  اثر نفت خام بر تولید بیومس 

001/0  227/32  949/5504  2 897/11009  اثر قطران بر تولید بیومس 

    794/12034  کل 

  
  

درصـد   33/35درصد قطـران،   15/26توان حذف  S2سویه 
درصد روغن زیتون را در شـرایط مشـابه بـا     6/65نفت خام و 

در عین حال نتایج مربـوط بـه اسـتفاده از دو    . داشت S1سویه 
درصـدي   5باکتري به یکدیگر نشـان دهنـده افـزایش تقریبـی     

  .کارایی آنها با یکدیگر براي حذف هر سه ترکیب بود
آنالیز آماري نتایج حاصل از آزمایش هاي ارزیابی رشد هر 
دو سویه تحت بررسی به روش تحلیـل واریـانس انجـام شـده     

همانطور که نتایج . قابل مشاهده است 1ول شماره است در جد
ایش حذف روغن زیتون از محیط آماري نشان می دهد  در آزم

و در حالـت   S2در مقایسـه بـا سـویه     S1توسط سـویه  کشت 
در صـورتیکه  . مخلوطی از هردو سویه اختالف معنی دار نیست

در آزمایش هاي کشت در حضور نفت خام و قطـران اخـتالف   

ست و کارایی دو سـویه در مقایسـه بـا یکـدیگر و در     معنادار ا
  .حالت کشت با هم قابل توجه می باشد

 
  گیري بحث و نتیجه

میکروارگانیسـم   تا کنون گزارش هاي متعـددي راجـع بـه    
از هیـدروکربنی  که توانایی تجزیه مـواد مختلـف   ي محیطی ها

 کـش پیچیده چند حلقه اي و حتـی آفـت   مولکول هاي ساده تا
ي تجزیه میکروارگانیسم ها .نوفسفره منتشر شده استهاي ارگا

و  مختلف باکتریـایی هاي  شامل جنس کننده آالینده هاي نفتی
سـودوموناس، باسـیلوس، رودوکوکـوس، آلکـالی      مانند قارچی

 ژنز، آلکانی وراکس، گونه هاي مختلفی از انتروباکتریاسـه هـا،  
و 19دنمی باشـ  دیگر ین جنس متنوعچندو  آسپرژیلوس کاندیدا،
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این میکروارگانیسم ها به دلیـل اینکـه در منـاطق آلـوده بـه       .20
 قابلیـت هـاي   دارايترکیبات هیدروکربنی زنـدگی مـی کننـد،    

بنـابراین وجـود   . متابولیسمی وسیعی براي بقـاي خـود هسـتند   
و  میکروارگانیسم هاي بومی یکی از مهم تـرین عوامـل تجزیـه   

ین تحقیـق دو گونـه   در ا .21حذف  مواد آلی از محیط می باشد
که از خاك هـاي   پالنوکوکوسو  سودوموناسباکتریایی شامل 

به منظور بررسی حذف زیسـتی   ،آلوده به نفت جداسازي شدند
ایـن  . ندشـد  به کار گرفتهترکیبات ساده و پیچیده هیدروکربنی 

. داشـتند  روغـن زیتـون   باکتري ها توانایی باالیی جهت تجزیه
انواع ترکیبات هیدروکربنی درصد  نفت خام نیز به خاطر داشتن

تنها ترکیبات حلقوي . دی از آن توسط باکتري ها تجزیه شباالی
، بطـور کامـل مصـرف    دیر تجزیه می شوندکه موجود در نفت 

به دلیل داشـتن انـواع ترکیبـات چنـد حلقـه اي       قطران  .1نشد
تجزیـه پـذیري خیلـی     ،که غالب آن نفتالن می باشد آروماتیک

توسط باکتري بـه سـختی حـذف مـی     در نتیجه  ي داشته وکند
هر چه پیچیدگی ترکیبات از نظـر سـاختاري بیشـتر مـی     .  شود

شود بدلیل افزایش سمیت آنها تجزیه آنها نیـز مشـکل تـر مـی     
با این وجود تحقیقات نشان داده اسـت کـه برخـی از    . 22گردد

ار را باکتري ها قابلیت حذف ترکیبات هیدروکربنی سمی و پاید
گذشته تا کنون مطالعات زیـادي در  از چند دهه . می باشنددارا 

جهت جداسازي و شناسایی میکروارگانیسم هاي تجزیه کننـده  
 2008در سـال   Sathishبـه عنـوان مثـال    . صورت گرفته اسـت 

روز توسـط بـاکتري    7بیشترین مقدار تجزیـه نفـت در مـدت    
درصـد   77بـه میـزان    BPS1-8سـویه  سودوموناس آئروژینوزا 

در تحقیق دیگري حسن شـاهیان و همکـاران در   . 23رش دادگزا
دو سویه باکتري تجزیه کننده ترکیبات نفتی از خلیج  1389سال 

و دیگـري  سـودوموناس  فارس جداسـازي نمودنـد کـه یکـی     
ـ   سودوموناسآنها میزان کارایی . اسینتوباکتر بود ا را در رابطـه ب
  .24درصد گزارش کردند 41مصرف نفت 

بـاکتري   1994و همکارانش در سال  Bouwerدر این زمینه 
درصـد از   8-43روز  28هایی جداسازي کردند که ظرف مدت 

ــرد   ــی ک ــرف م ــالن را مص ــین . 25نفت ــهدر هم و   Kom رابط
ــال  ــارانش در س ــی دوره  2012همک ــد از  96روزه  30ط درص

ــال ــوط بنفت ــه و حــذف ن را توســط یــک مخل ــایی تجزی اکتری
ــد ــارانش Margesin .26نمودن ــاي  1999در ســال  و همک خاکه

روزه پاکسـازي   116آلوده به گازوئیل را طی یک دوره زمـانی  
بــورخ سـویه اي از   2003همچنـین در ســال   Kang .27نمودنـد 

ــدریا ــه  ) Borkholderia( هول ــود ک ــازي نم ــاك جداس را از خ
. 28توانایی تجزیه فنانترن را داشت اما قادر به تجزیه نفتالن نبود

اي جداسـازي شـده توانـایی حـذف     در این مطالعـه سـویه هـ   
ترکیبات هیدروکربنی قطـران در محـیط مخلـوط دو سـویه در     

. روز گرماگذاري را داشتند 14درصد طی مدت زمان  40حدود 
این مقدار توانایی در مقایسه با تحقیقات ذکر شده مطلوب تـر  
  . بوده و به دلیل سرعت عمل باالتر بسیار بهتر و کاراتر می باشد

ه این نکته که قطران ماده اي متشکل از ترکیبـات  با توجه ب
مختلف چند حلقه اي پایدار و سمی است اکثر میکروارگانیسم 

بنـابراین  . ها قادر به رشد در حضور این ترکیبات نمـی باشـند  
بـه دلیـل قابلیـت رشـد در حضـور ایـن        S2و  S1سویه هـاي  

ا همچنین تجزیه نسبت. ترکیبات و حذف آنها ارزشمند می باشند
سریع ترکیبات نفتی و روغن نشان دهنـده قابلیـت بـاالي ایـن     

  .سویه هاي بومی در حذف ترکیبات مختلف هیدروکربنی است
  

  تشکر و قدردانی
پـروژه تحقیقـاتی در دانشـگاه شـهید     این تحقیق بخشی از 

نویسندگان ایـن مقالـه از   . شده است و تامین مالی بهشتی اجرا
وم زیستی که لطف زیادي به ما دانشجویان و اساتید دانشکده عل

  .نموده اند کمال تشکر و سپاس را دارند
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ABSTRACT 

Background:  The major of this study was to isolate oil-degrading bacteria from soil 
contaminated with petroleum and examining the removal of hydrocarbons by these bacteria.  

Methods: Oil-degrading colonies were purified from the samples obtained of around Ahvaz oil 
wells. Organic matter degradation was investigated with 1 g of crude oil in basal salt medium (BSM) as 
sole carbon source. The growth rate was determined through total protein assay and hydrocarbon 
consuming was measured through organic carbon oxidation and titration by dichromate as oxidizing 
agent.  

Results: Two potential isolates named S1 and S2 strains were screened and identified as Planococcus 
and Pseudomonas aeruginosa. As results for S1 and S2 could degrade 80.86 and 65.6% of olive oil, 59.6 
and 35.33 of crude oil, while 32 and 26.15 % of coal tar were consumed during 14 days incubation. 

Conclusion: The results of this investigation showed these indigenous strains high capability to 
biodegradation at short time and are desirable alternatives for treatment of oil pollutants. 
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