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چكيده
مقــدار زیــادی ضایعــات در حیــن جابجایــی و پاالیــش نفــت خــام برجــا میمانــد کــه ایــن ضایعــات یــک لجــن نفتــی غلیــظ ایجــاد
میکننــد کــه حــاوی مقــدار زیــادی هیدروکربنهــای مشــتق شــده از نفــت هســتند .پاکســازی زیســتی مــواد نفتــی فرآینـدی اســت
کــه در طــی آن میکروارگانیس ـمها قادرنــد مــواد نفتــی را بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن و انــرژی اســتفاده کننــد و آن را بــه مــوادی
بــا ســمیت کمتــر و یــا غیرســمی و بیخطــر تبدیــل کننــد .در ایــن مطالعــه لجــن نفتــی از مناطــق آلــوده منطقــه بهــرگان واقــع در
خلیــج فــارس ایــران بهدســت آمــد .بــا توجــه بــه آن کــه لجنهــاي نفتــي از کنسرســيوم ميکروبــي تشــکيل يافتــه اســت ،غالبــا در اثــر
خالصســازي ،از آنهــا باکتریهــای مختلفــی نظيــر ســودوموناس و باســيلوس جداســازي ميگــردد .در ايــن روش ســاده و ارزان جهــت
جداســازي باکتــري غالــب کنسرســيوم از روش جدیــد شیمیوتاکســی اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از شیمیوتاکســي بــه نفــت ،باکتــري
غالــب و نفــت دوســت در يــک بــار جداســازي در روي محيــط اختصاصــي نفــت آگار حــاوي  %10آب دريــا جداســازي گرديــد .بــر اســاس
نتایــج آنالیــز لجــن نفتــی از ترکیبــات آلیفاتیــک ،اکتــادکان( )C18و هگــزادکان( )C16و از ترکیبــات آروماتیــک ،نفتالــن و آنتراســن بــه
عنــوان منبــع هیدروکربــن بــرای باکتریهــا انتخــاب شــد و بــه همــراه گلوکــز و نفــت خــام در شیمیوتاکســی اســتفاده شــد .از طريــق
روشهــای تشــخیصی و بررســی مولکولــی باکتریهــاي خالــص شــده تاالسواســپیرا و کروموموهالوباکتــر تشــخيص داده شــد .هــر دو
باکتــري از خانــواده پروتئوباکتــر و گــرم منفــي هســتند کــه قادربــه هيدروليــز ترکيبــات آروماتيــک وخطــي نفــت هســتند.

كلمات كليدي :خالصسازی ،لجن نفتی ،تاالسواسپیرا ،کروموهالوباکتر ،شیمیوتاکسی.
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مطالعه تأثیر مدت زمان ...
مقدمه

نفــت بــه عنــوان یــک منبــع مهــم انــرژی در جهــان
اســت و هنــوز هیــچ منبــع انــرژی مناســب ،در دســترس
و قابــل اطمینانــی جایگزیــن آن نشــده اســت [ .]1مقــدار

زیــادی از لجنهــای نفتــی در مراحــل مختلــف اســتخراج

و پاالیــش نفــت خــام تولیــد میشــوند [ .]2نفــت خــام
حــاوی هــزاران هیدروکربــن اســت و مهمتریــن ترکیبــات
آن شــامل هیدروکربنهــای اشــباع ،آروماتیــک ،پلــی

ســیکلیک آروماتیــک هیدروکربنهــا ،رزیــن و آســفالتن
اســت[.]5-3

بــا وجــود منافــع بســیار زیــاد نفــت ،لجــن نفتــی تولیــد
شــده در هنــگام اســتخراج و یــا پاالیــش آن باعــث آلودگــی

خــاک و آب و بــه طــور کلــی محیــط ،زیســت خواهــد
شــد .پــس از رهــا شــدن لجــن نفتــی در محیــط مقــداری
از ترکیبــات بــا وزن مولکولــی پاییــن آن از طریــق تبخیــر

وارد فضــا میشــوند و باقیمانــده آن کــه قســمت اعظــم آن
اســت باعــث آلودگــی محیــط میشــود .وجــود نفــت خــام
در ســطح زمیــن ســبب آتشســوزی ،آلودگــی آبهــای

زیرزمینــی و آلودگــی هــوا میشــود و باعــث ایجــاد تغییــرات

فیزیکــی و شــیمیایی در ویژگیهــای زیســتگاههای طبیعــی
میگــردد و ترکیبــات آن بــرای محیــط زیســت بــه شــدت
مضــر و ســرطانزا اســت [.]7 ،6 ،3

بــه دالیــل ذکــر شــده پاکســازی ایــن آلودگیهــا از
محیــط منطقــه بهــرگان امــری ضــروری اســت .بهــرگان
در منطقــه خلیجفــارس واقــع شــده اســت .تولیــد 3

نــوع نفــت ســنگین و یکــی از بزرگتریــن ترمینالهــای
صــادرات دریایــی از شــاخصههای منطقــه بهــرگان

اســت .ایــن منطقــه و نــوع نفــت آن ویژگــی خــاص و

ممتــازی دارد و ایــن منطقــه پــس از خــارک بیشــترین

میــزان تولیــد را در فــات قــاره دارد .بــه همیــن دلیــل
در بررســی حاضــر نمونههــای لجــن نفتــی و خاکهــای
آلــوده بــه لجــن نفتــی از منطقــه بهــرگان تهیــه شــد.

بــرای پاکســازی لجــن نفتــی از محیــط ،روشهــای
اســتاندارد و معمــول فیزیکــی و شــیمیایی زیــادی وجــود

دارد کــه از جملــه ایــن روشهــا میتــوان روش ســوزاندن

137

و دفــن لجنهــای نفتــی را نــام بــرد کــه بــه علــت هزینــه

بــاال و پاییــن بــودن کارایــی و گاهــی تولیــد ترکیباتــی بــا
ســمیت بیشــتر اســتفاده از ایــن روشهــا را محــدود کــرده

اســت .در مقایســه بــا ایــن روشهــا ،روشهــای بیولوژیــک
وجــود دارنــد کــه ارزانتــر و مقــرون بــه صرفهتــر هســتند.

پاکســازی بیولوژیــک مــواد نفتــی فرآین ـدی اســت کــه
در طــی آن در نتیجــه فعالیــت میکروارگانیس ـمهایی کــه

قادرنــد مــواد نفتــی را بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن و
انــرژی اســتفاده کننــد و آن را بــه مــوادی بــا ســمیت

کمتــر و یــا غیرســمی و بیخطــر تبدیــل کننــد [،3 ،1
.]8

در لجــن نفتــی و نفــت خــام میکروارگانیسـمهایی وجــود

دارنــد کــه بومــی آن محــل بــوده و بــه مــرور زمــان
خــود را بــا آن وفــق دادهانــد همچنیــن حضــور رســوبات

نفتــی در خــاک باعــث رشــد جنسهــای مختلفــی از

میکروارگانیســمهای تجزیهکننــده نفــت در آن خــاک
آلــوده میشــود ،کــه ایــن میکروارگانیســمها خــود را
بــا شــرایط محیــط ســازش دادهانــد .از میــان جمعیــت

بســیار زیــاد میکــرو ارگانیس ـمهای تجزیــه کننــده نفــت
در محلهــای آلــوده شــده باکتریهــا نقــش بســزایی

در تجزیــه بیولوژیــک نفــت دارنــد [ .]6 ،1بــه همیــن

دلیــل در ایــن مطالعــه تنهــا بــه جداســازی و بررســی

باکتریهــای لجــن نفتــی و خــاک آلــوده بــه لجــن نفتــی
منطقــه بهــرگان پرداختــه شــد.

مواد و روشها

شیمیوتاکســی :در ايــن قســمت ابتــدا محیــط کشــت پایــه

معدنــی بــدون منبــع کربــن بــا  %10آب دریــای خلیــج
فــارس در منطقــه بهــرگان و بــه شــکل نیمــه جامــد بــا

 %0/75آگار ســاخته شــد و بعــد از اســتریل شــدن محیــط
در اتــوکالو داخــل پلیتهــای اســتریل توزیــع گردیــد .در
مرحلــه بعــد بــه کمــک پیپــت پاســتور اســتریل در ژل

بســته شــده چاهکهایــی ایجــاد گردیــد و تــه چاهکهــا
نیــز مجــدد بــا همــان محیــط بســته شــد .ســپس در

چاهــک مرکــزی نمونههــای جم ـعآوری شــده کــه لجــن
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نفتــی و یــا خــاک آلــوده بــه لجــن نفتــی اســت قــرار

آلودگیهــای لجــن نفتــی منطقــه بهــرگان در محیــط

ترکیبــات آلیفاتیــک ،اکتــادکان ( )C18و هگــزادکان ()C16

نفــت خــام و در دمــای  30°Cو دور شــیکر 150 rpm

داده شــد .براســاس نتایــج آنالیــز لجــن نفتــی از

و از ترکیبــات آروماتیــک ،نفتالــن و آنتراســن بــه عنــوان
منبــع هیدروکربــن بــرای باکتریهــا انتخــاب شــد و بــه

همــراه گلوکــز و نفــت خــام در شیمیوتاکســی اســتفاده
شــد .ســپس محیــط کش ـتهای تهیــه شــده بــه منظــور

حرکــت باکتریهــای موجــود در لجــن نفتــی بــه ســمت
منابــع کربنــی مختلــف و انجــام شیمیوتاکســی در دمــای

اختصاصــی پایــه معدنــی 1در حضــور  %10آب دریــا و %1

کشــت داده شــد و توانایــی رشــد ایــن باکتریهــا در
محیــط مایــع بــه مــدت  2هفتــه ،هــر  48 hrاز طریــق

اندازهگیــری کــدورت محیــط و  OD600بــا دســتگاه
اســپکتروفتومتر بررســی شــد [.]10

بررسی رشد در حضور درصدهای مختلف آب دریا

محیــط قــرار داده شــد .بــه مــدت  2هفتــه مرتــب محیــط

بررســی رشــد باکتریهــای انتخــاب شــده از مرحلــه قبــل

شــده در اثــر شیمیوتاکســی باکتــری هــا بــه ســمت منابــع

نفــت خــام و درصدهــای مختلــف %50 ،40 ،30 ،20 ،10

کشــت مــورد بررســی قــرار گرفــت و هالههــای ایجــاد

در محیــط کشــت اختصاصــی پایــه معدنــی در حضــور %1

کربنــی بررســی گردیــد.

در دمــای  30°Cو دور شــیکر  150 rpmانجــام شــد و بــه

جداســازی و خالصســازی جمعیتهــای میکروبــی

مایــع بــه مــدت  2هفتــه ،هــر  OD600 ،48 hrمحیــط

ناشــی از شیمیوتاکســی

بــه ایــن منظــور جمعیتهــای میکروبــی ناشــی از
شیمیوتاکســی کــه بــه ســمت منابــع کربنــی مختلــف

حرکــت کردهانــد و بــه صــورت تــودهای مــا بیــن نمونــه

منظــور بررســی توانایــی رشــد ایــن باکتریهــا در محیــط

کشــت اســپکتروفتومتر اندازهگیــری شــد [.]10
بررسی رشد بر روی لجن نفتی

بررســی رشــد در محیــط کشــت اختصاصــی پایــه معدنــی

تزریــق شــده در چاهــک وســط و چاهکهــای حــاوی

در حضــور  %1لجــن نفتــی و  %10آب دریــا بــرای

کشــت پایــه معدنــی جامــد حــاوی  %10آب دریــا و %1

مــورد نظــر از یــک پیــش کشــت دارای  OD600برابــر 0/8

bac1

منابــع کربنــی دیــده شــدند برداشــته شــد و در محیــط

و  %20آب دریــا بــرای  bac2انجــام شــد .ســپس باکتــری

نفــت خــام کشــت داده شــد و ســپس خالــص گشــت[.]9

بــه میــزان  %5بــه محیــط کشــت اضافــه شــد .نمونههــا

رنگ آمیزی

نمونــه کنتــرل از همــان محیــط امــا بــدون باکتــری آمــاده

در دمــای  30°Cو دور شــیکر  150 rpmقــرار گرفــت.

بررســی خصوصیــات میکروســکوپی هــر باکتــری بــا

گردیــد OD600 .محیــط کشــت بــه مــدت  2هفتــه ،هــر

گرفــت .ضمــن اینکــه بــه لحــاظ ســاختار دیــواره ســلولی

بهدســت آمــده نمــودار رشــد آنهــا رســم شــد [.]12 ،11

توجــه بــه شــکل و آرایــش آنهــا مــورد بررســی قــرار

و وجــود الیههــای مختلــف در باکتریهــا کــه باعــث
بــروز واکنشهــای مختلــف در هنــگام رنگآمیــزی گــرم
میگــردد ،از ایــن ویژگــی میتــوان بــرای شناســایی

 48 hrانــدازه گیــری شــد .در نهایــت بــر اســاس نتایــج

شناســایی مولکولــی باکتریهــا از طریــق تکثيــر تعييــن
توالــی ژن

16S rRNA

بــه منظــور اســتخراج  DNAباکتریهــا از روش کلونــی

باکتریهــا اســتفاده نمــود.

 PCRاســتفاده شــد[.]10

بررسی رشد در محیط کشت فاقد آگار

پرايمرهــا بــرای ژن  16S rRNAاز طریــق پرایمرهــای 27F

باکتریهــای دارای ژنهــای

alk

جــدا شــده از

 2 PCRبــار و از طریــق  2جفــت پرایمــر انجــام شــد .توالي

و  1492Rبــه شــرح زيــر اســت:

1. Mineral Medium
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Forward primer(27F):(5´-AGAGTTTGATCCTGGCT)´CAG-3
Reverse primer (1492R):(5´-TACGYTACCTTGTTAC)´GACTT-3

توالــي پرايمرها بــرای ژن  16S rRNAاز طریــق پرایمرهای

 RW01Fو  DG74 Rبــه شــرح زير اســت:

بحث و نتایج
جداسازی باکتریها از طریق شیمیوتاکسی

در بررســی حاضــر براســاس  6نمونــه جمـعآوری شــده از
لجــن نفتــی و خاکهــای آلــوده بــه لجــن نفتــی منطقــه

بهــرگان و همچنیــن منابــع کربنــی انتخــاب شــده،
شیمیوتاکســی در محیــط کشــت پایــه معدنــی نیمــه

Forward primer (RW01F): (5´-AAC TGG AGG AAG

جامــد طراحــی شــد .بعــد از گذشــت مــدت زمــان  2هفته

Reverse primer (DG74 R): (5´ -AGG AGGTGA TCC

صــورت زیــر صــورت گرفــت .همانطــور کــه در شــکل 1

)´GTG GGG AT-3

گــرم خانهگــذاری و انجــام شیمیوتاکســی مشــاهدات بــه

)´AAC CGC A-3

نشــان داده شــده اســت نمونههــای شــماره  1و  2لجــن

بانــد مربــوط بــه  27Fو  1492Rدارای انــدازه  1500 bpو

بانــد مربــوط بــه  RW01Fو  DG74 Rدارای اندازه 370 bp

اســت .محصــول  PCRنمونههــای دارای باندهــای مربوطــه

بــه منظــور توالــی یابــی فرســتاده شــد .ســپس نتیجــه
توالــی یابــی در

NCBI

در قســمت

Nucleotide Blast

مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود ژن مربــوط

بــه طــور دقیــق بــه کــدام باکتــری و بــا چــه درصــدی
شــباهت دارد.

نفتــی هســتند کــه شیمیوتاکســی بــه ترتیــب بــه ســمت
اکتــادکان و هگــزا دکان دارد و نمونههــای شــماره ،3

 5 ،4و  6خــاک آلــوده بــه لجــن نفتــی هســتند کــه بــه
ترتیــب شیمیوتاکســی بــه ســمت نفــت خــام و هگــزادکان

و نفــت خــام و گلوکــز دارد .بــر اســاس نتایــج بهدســت
آمــده از شیمیوتاکســی  6باکتریهــا جداســازی شــد

کــه همانطــور کــه در شــکل  1مشــاهده میشــود،
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه باکتریهــای لجــن نفتــی
تمایــل بیشــتری بــه ســمت آلکانهــا و نفــت خــام دارنــد.

شکل  1نتایج شیمیوتاکسی باکتریها از نمونههای جمعآوری شده به سمت منابع کربنی
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شــد و نمــودار رشــد آنهــا رســم گشــت .نتایــج آن در

نتیجه رنگآمیزی سویههای جدا و خالص شده

در ایــن مرحلــه بــه منظــور بررســی مورفولوژیــک 3

شــکل  4آورده شــده اســت.

باکتــری جــدا و خالصســازی شــده رنگآمیــزی گــرم

بــه دلیــل ایــن کــه در اکثــر مناطــق نفتــی منطقــه خلیــج

دارای واکنــش گــرم منفــی و بــه شــکل میلــهای کوتــاه

لجنهــای نفتــی ایــن مناطــق نیــز دارای درصــدی آب دریــا

شــکل میلـهای کوتــاه bac4 ،دارای واکنــش گــرم مثبــت و

در حــذف ایــن لجنهــا نمــک دوســتتر باشــد توانایــی

انجــام شــد و نتایــج بــه صــورت زیــر مشــاهده شــدbac1 :

فــارس اســتخراج نفــت در حضــور آب دریــا انجــام میشــود،

و کمــی خمیــده bac2 ،دارای واکنــش گــرم منفــی و بــه

هســتند .بــه همیــن دلیــل هــر چــه باکتــری مــورد اســتفاده

بــه شــکل میلـهای بلنــد که در شــکل  2آورده شــده اســت.

بیشــتری در رشــد و تجزیــه آالیندههــا خواهــد داشــت.

بررســی توانایــی رشــد ســویههای جــدا شــده در

لحــاظ تحمــل درصدهــای مختلــف آب دریــا مــورد بررســی

 3ســویه جــدا شــده بــه طــور جداگانــه در محیــط کشــت

شــده در حضــور درصدهــای مختلــف آب دریــا کشــت داده

عنــوان منبــع کربن در دمای  30˚Cو دور شــیکر150 rpm

بهتریــن میــزان رشــد را دارد ،پــی ببریــم .مشــخص شــد

محیــط کشــت فاقــد آگار

پایــه معدنــی مایع حــاوی  %10آب دریــا و  %1نفت خام به

کشــت داده شــد و بــه مــدت  2هفتــه هــر OD600 48 hr

از ایــن رو باکتریهــای انتخــاب شــده در ایــن مطالعــه از

قــرار گرفتنــد .بــه همیــن دلیــل باکتریهــای انتخــاب
شــدند تــا بــه غلظــت بهینــه آب دریــا کــه در آن باکتــری
کــه  bac1در  %10آب دریــا بهتریــن میــزان رشــد را دارد و

محیــط کشــت بــا دســتگاه اســپکتروفتومتر اندازهگیــری

 bac2نیــز یــک باکتــری نمــک دوســت اســت کــه توانایــی

شــکل  3آورده شــده اســت .همانطــور کــه در نمودارهــا

همانطــور کــه در نمودارهــای بــاال مشــاهده میشــود،

شــد و نمــودار رشــد آنهــا رســم گشــت .نتایــج حاصــل در
نیــز مشــاهده میگــردد bac4 ،توانایــی بســیار کمــی
بــرای رشــد در محیــط کشــت فاقــد آگار و حــاوی نفــت
خــام داشــت بنابــر ایــن توانایــی کاربــرد در حــد صنعتــی

بــرای حــذف آلودگیهــای نفتــی را نــدارد و بــه همیــن
دلیــل بــه منظــور مطالعــات بیشــتر از بیــن  3باکتــری نــام

بــرده حــذف گردیــد امــا باکتریهــای  bac1و  bac2دارای

رشــد در درصدهــای مختلــف آب دریــارا دارا بــود .در نتیجــه

 bac1بیشــترین رشــد را در حضــور  %10آب دریــا دارد.
امــا باکتــری bac2

شــور پســندتر بــوده و در غلظتهــای

مختلــف آب دریــا رشــد خوبــی داشــت.

بررســی میــزان رشــد باکتریهــا در حضــور لجــن نفتــی
و تجزیــه بیولوژیــک آن

در ایــن مرحلــه بــه منظــور بررســی تجزیــه لجــن نفتــی

رشــد خــوب و مناســبی در محیــط کشــت مایــع حــاوی

توســط باکتریهــای انتخــاب شــده ،باکتریهــای

انتخــاب گردیدنــد.

لجــن نفتــی بــه عنــوان منبــع کربــن و غلظــت  %10آب

بررسی اثر غلظتهای مختلف آب دریا بر رشد باکتریها

داده شــد .ارلنهــای کنتــرل نیــز بــه همیــن شــکل امــا

نفــت خــام هســتند و در نتیجــه بــرای ادامــه مطالعــات

bac1

و  bac2در محیــط کشــت پایــه معدنــی مایــع حــاوی %1

دریــا بــرای  bac1و  %20آب دریــا بــرای  bac2کشــت

در ایــن مرحلــه باکتریهــای  bac1و  bac2در محیــط

بــدون باکتــری تهیــه شــد .ســپس ارلنهــا بــه مــدت 2

عنــوان منبــع کربــن و غلظتهــای مختلــف آب دریــا

شــدند .در ایــن مــدت زمــان  OD600محیــط کشــت هــر

تمامــی ارلنهــا بــه مــدت  2هفتــه در دمــای  30˚Cو

شــد و نمــودار رشــد آنهــا رســم گردیــد و نتایــج آن در
شــکل  5آورده شــده اســت.

کشــت پایــه معدنــی مایــع حــاوی  %1نفــت خــام بــه

هفتــه در دمــای  30˚Cو دور شــیکر  150 rpmکشــت داده

شــامل %50 ،40 ،30 ،20 ،10 :کشــت داده شــدند.

ارلــن هــر  48 hrدســتگاه اســپکتروفتومتر اندازهگیــری

دور شــیکر  150 rpmکشــت داده شــد .ســپس
محیــط کشــت هــر ارلــن هــر  48 hrســاعت اندازهگیــری
OD600
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ج

الف

ب

شکل  2شکل میکروسکوپی الف  bac2ب  bac1،و ج  bac4در نتیجه رنگآمیزی گرم
الف
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0/8

0
-0/1

شکل  3رشد الف  ،bac1ب  bac2و ج  bac4در محیط کشت پایه معدنی مایع حاوی  %1نفت خام .شکلها با  3تکرار رسم شده است
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شکل  5رشد الف  bac1و ب  bac2در محیط کشت پایه معدنی مایع حاوی  %1لجن نفتی (نمودارها با  3تکرار رسم شدهاند)

مطالعه تأثیر مدت زمان ...

143

همانطــور کــه در نمودارهــا مشــاهده میشــود هــر دو

باکتــری تقریبــا بیشــترین میــزان رشــد را در روز  12یــا
بعــد از  300 hrدارا هســتند.

در ایــن مرحلــه باکتریهــای

باکتــری  Chromohalobacter israelensisداشــت.

لجــن نفتــی حــاوی هیدروکربنهــای مختلــف مــی

شناسایی مولکولی باکتریهای انتخاب شده

باشــد کــه میکروارگانیس ـمها بــه منظــور تجزیــه زیســتی

ابتــدا در

بایــد بتواننــد از ایــن منابــع کربنــی بــه عنــوان سوبســترا

کشــت داده شــدند .ســپس کلنیهــای هــر باکتــری بــه

نفتــی بــه وســیله باکتریهــا از طریــق اکسیداســیون

مقطــر اســتریل اســت ،بــرده شــد .ســپس بعــد از 10 min

و بــه همیــن دلیــل وجــود اکســیژن و شــرایط هــوازی

bac1

و

باکتــری بیشــترین شــباهت را به میــزان  %99بــا 16S rRNA

bac2

محیــط کشــت پایــه معدنــی همــراه بــا  %1نفــت خــام

اســتفاده نماینــد .کــه در ایــن مکانیســم کاتابولیســم لجــن

طــور جداگانــه بــه درون  1میکروتیــوب حــاوی  50 µLآب

سوبســترا بــه وســیله آنزیــم اکســیژناز انجــام میشــود

قرارگیــری در ترموشــیکر در دمــای  95˚Cاز آن بــه

ضــروری میباشــد .در نتیجــه در ایــن مطالعــه بــه

عنــوان الگــو در  PCRاســتفاده گردیــد .بعــد از آمــاده
ســازی ترکیبــات الزم بــرای انجــام  PCRژن

16S rRNA

بــا اســتفاده از پرایمــر عمومــی ایــن ژن ،شــامل یکبــار

بــا پرایمرهــای  27F-1492Rو یکبــار هــم بــا پرایمرهــای

 RW01Fو  DG74 Rبــر طبــق برنامــه توضیــح داده شــده

انجــام شــد .نتایــج الکتروفــورز محصــوالت  PCRایــن

ژنهــا در شــکلهای  7و  6آورده شــده اســت.

منظــور جداســازی باکتریهــا شــرایط هــوازی فراهــم

شــد و باکتریهــای هــوازی جداســازی گردیدنــد.

مطالعات در زمینه نواحی آلوده به نفت و هیدروکربنهای

نفتی نشان داده حضور آلفا و گاما پروتیو باکتریها شامل:

Halomonas ،Chromohalobacter،Alcanivorax
Marinobacter،Idiomarina ،Thalassospira

کــه ایــن

میکروارگانیسـمها قــادر بــه تجزیــه نفــت خــام و چندیــن

درنتیجــه  Nucleotid blastتوالــی ژن  16S rRNAمربــوط بــه

پلــی آروماتیــک هیدروکربــن شــامل :پیــرن ،فلورانتــن،

بــه میــزان  %99بــه ژن  16S rRNAباکتــری Thalassospira

هســتند و میتواننــد ایــن ترکیبــات را بــه عنــوان منبــع

 bac1در ســایت  NCBIایــن باکتــری بیشــترین شــباهت را

آنتراســن ،فنانتــرن ،نفتالــن ،بنزوپیــرن ،بنزآنتراســن

 sp. MCCC 1A01288داشــت .در نتیجــه Nucleotide blast

کربــن در حضــور 1تــا  %15نمــک اســتفاده نماینــد.

توالــی  16S rRNAمربــوط بــه  bac2در ســایت  NCBIایــن

شــکل  6محصــول  PCRژن  16S rRNAبــا اســتفاده از پرایمــر
27F -1492R

شکل  7محصول  PCRژن  16S rRNAبا استفاده از پرایمر
 RW01Fو DG74 R
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اغلــب محیطهــای دارای آلودگیهــای نفتــی نمکــی بــوده

بیهــاری و همکارانــش توانســتند یــک باکتــری تجزیــه

میکروبیولوژیکــی در غلظــت بــاالی نمــک بــه خوبــی عمــل

جداســازی نماینــد کــه قــادر بــه تجزیــه آلکانهــای بــا

آلودگیهــای ایــن نواحــی اســتفاده از میکروارگانیس ـمهای

عنــوان تنهــا منبــع کربــن اســتفاده نمایــد .شــیری و

و دارای میزانــی از آب دریــا هســتند و از طرفــی فرآیندهای

نمیکننــد ،از ایــن رو بــه منظــور تجزیــه بیولوژیــک

کننــده آلکان با نــام Acinetobacter haemolyticus AR-46

زنجیــره بلنــد هســت و قــادر اســت از هگــزادکان بــه

تحمــل کننــده نمــک و یــا دوســتدار نمــک مناســب اســت.

همکارانــش توانســت از ضایعــات نفتــی پاالیشــگاه یــک

نمــک بــه خوبــی رشــد نماینــد [.]13

کــه قــادر اســت در محیــط کشــت حــاوی هگــزادکان بــه

میکروارگانیسـمهای نامبــرده قادرنــد در حضــور  1تــا %15
Thalassospira

یــک جنــس گــرم منفــی و دارای

حرکــت و شــکل ویبریــو یــا اســپیرال اســت .هالوتولرانــت
و شــیمیوهتروتروف اســت .ایــن باکتــری در کالس

 ،Alphaproteobacteriaراســته

Rhodospirillales

و در

خانــواده  Rhodospirillaceaeقــرار دارد .ایــن باکتــری در
محیطهــای مختلــف یافــت شــده اســت .ایــن باکتــری

بــه دلیــل تجزیــه ترکیبــات نفتــی و پلــی آروماتیــک

هیدروکربنهــا مــورد توجــه هســتند [ 2و .]14

 Chromohalobacterدر گروه میکروارگانیسـمهای هالوفیل
قرار دارد .ایـن باکتری در کالس ،Gammaproteobacteria

راسـته  ،Oceanosoirillalesخانـواده

Halomonadaceae

قـرار دارد .باکتریهـای متعلـق بـه این جنس گـرم منفی،

هتروتـروف ،میلـهای ،هوازی ،مزوفیل هسـتند [.]15

گونــه  Acinetobacter baumanniiرا جداســازی نمایــد
عنــوان منبــع کربــن بــه خوبــی رشــد نمایــد و قــادر بــه

حــذف  %62هگــزادکان در  6روز بــود [.]17
نتیجهگیری

در روش شیمیوتاکســی میتــوان بــا اســتفاده از توانایــی

باکتریهــا در انجــام شیمیوتاکســی و افزایــش در تجزیــه
زیســتی ،در مــدت زمــان کوتاهتــر بهتریــن باکتــری کــه

بیشــترین قــدرت حرکــت و رقابــت بــا ســایر باکتریهــا
بــرای حرکــت بــه ســمت منابــع کربنــی دارد را جداســازی
نمــود .در بررســی حاضــر نتایــج آنالیــز لجــن نفتــی بهرگان

نشــان داد کــه بیشــترین حجــم آن آلکانهــا هســتند .در

نتیجــه باکتریهــای تجزیــه کننــده آلــکان از طریــق
روش شیمیوتاکســی جداســازی شــدند .ایــن باکتریهــا

عــاوه بــر توانایــی در تجزیــه ترکیبــات نفتــی ،توانایــی

دو گونــه  H. Canadensisو  H. israelensisکــه متعلــق

آن در اســتفاده از یــک یــا چنــد هیدروکربــن بیشــتر

فیلوژنتیــک در جنــس  Chromohalobacterقــرار گرفتهاند

بــرای یــک باکتــری میتــوان از ایــن باکتــری عــاوه بــر

Chromohalobacter israelensis

آلودگیهــای پتروشــیمیها و مناطــق آلــوده بــه یــک

بــه جنــس  Halomonasبودنــد بــه دلیــل ویژگیهــای

اســت .بــا پــی بــردن بــه بهتریــن منبــع هیدروکربــن

و  Chromohalobacter Canadensisو Chromohalobacter

اســتفاده در پاکســازی لجنهــای نفتــی ،در پاکســازی

دارای پیگمــان کرمــی هســتند [.]16

هیدروکربــن خالــص نیــز اســتفاده نمــود.

 israelensisنام گرفتنــد.
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